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AMERIKOS ORO GYNY.
MASINIS IMIGRANTU ANTPLŪDIS

SUDARO IZRAELIUI SUNKUMU
TEL AVIVAS. — Izraelis negali atsipeikėti nuo staiga paki

lusios žydų iš Sovietų Sąjungos imigracijos. Pernai Kremliaus 
valdžia išleido apie 13,000 žydų. Vieni aiškina, kad sovietų vadai 
nutarė atsikratyti asimiliacijai netinkamo žydiško elemento, ku
ris pasaulio spaudoje sukėlė sovietams tiek nepalankių komen
tarų. Kiti sako, kad sovietų valdžia nori paspausti arabų vyriau
sybes ir, išleisdama savo žydus j Izraeli, siekia atkeršyti arabams 
už pernykščių metų parodytą nepaklusnumą sovietams, ypač Su
dane ir Egipte. Vienas sovietų žurnalistas Victor Louis net pa
reiškė, kad žydai išleidžiami spaudžiant sovietų aviacijos ir gele
žinkelių ministerijoms, kurios siekė užpildyti savo perniykščias 
keliautojų kvotas.

KAIP KUBOS LĖKTUVAS ATSKRIDO
Į NEW ORLEANS NEPASTEBĖTAS?

WASHINGTONAS. — Praėjusių metų spalio 26 d. į Ameriką 
iš Kubos atskrido 21 Kubos cukraus pr£mones specialistas ir pa
reiškė norą dalyvauti tarptautinėje cukraus ekspertų konferenci
joje. šis įvykis iškėlė klausimą, kaip galėjo svetimos valstybėj 
(Kubos) lėktuvas įskristi nepastebėtas į Amerikos teritoriją? 
Kiek verta yra oro gynyba,- jei sovietų statytas Kubos lėktuvas, 
skrisdamas labai pamažu, 250 mylių per vai., atsiranda virš New 
Orleans aerodromo ir paprašo leidimo nusileisti?

Netikėtas sovietui žydų ant
plūdis, kaip Izraelio.'finansų mi- 
nisteris Pinhas Sapir skundžia
si, niekais pavertė visus minis
terijos biudžeto planus. Dabar 
paaiškėjo, kad teks naujiems gy
ventojams apgyvendinimui sta
tyti daugiau namų ir išleisti dar 
200 mil. dol.-

Darbų Izraelyje naujiems pi
liečiams užtenka. Iš Maskvos, 
Leningrado, Kijevo ir kitų dides
nių miestų atvykstą žydai turi 
savo tarpe daug išmokslintų žmo
nių. Daug moterų gydytojų jau 
pradėjo dirbti Izraelio ligoninė
se. Jos džiaugiasi, kad jų algos 
Izraelyje yra daug, aukštesnės 
už algas Sovietų Sąjungoje. Ten 
inžinieriai uždirba daug daugiau 
už gydytojus, o Izraelyje gydy
tojai gauna dvigubai daugiau už 
inžinierius.

Sovietų miestų žydai, įpratę 
prie komunistinio režimo dikta
vimų, gyvena, kur jiems Izraelio 
valdžia nurodo. Daugiau sunku
mų valdžia turi su Gruzijos žy
dais. Tie yra labaikaršti, šiurkš
tūs, drąsūs, beveik visi mažai 
raštingi. Gruzijos žydai, Įpratę 
gyventi gentimis, kolonijomis, 
reikalauja, kad Izraelio valdžia 
juos ir čia apgyvendintų dide
liais junginiais, norš Izraelio po
litika siekia naujus imigrantus 
išbarstyti po visą šąli.

Neabejojama, kad sovietų val
džia tikisi, jog daug išvykusių 
žydų bus Izraeliui našta ir daug 
kas bandys sugrįžti atgal. Sugrį
žimai labai padėtų atbaidymui 
kitų žydų, norinčių išvažiuoti Į 
laisvą pasaulį.

Negrų neramumai 
Baton Rouge

BATON ROUGE. — šiame 
Louisianos mieste pirmadienį 
kilo negrų neramumai, kuriuos 
nušauti du policininkai ir du ne
grai, apie 20 negrų ir keli bal
ti sunkiai sužeisti, jų tarpe du 
korespondentai ir du policinin
kai. .Suimta keliasdešimt ne
grų, jų tarpe keturi “Juodųjų 
musulmonų” agitatoriai iš Čika
gos.

Miesto meras pareiškė, kad ne
ramumai prasidėjo, kai miesto 
policija bandė suimti kelis iš 
kitur atvykusius negrus, kurie 
neteisėtai rinko mieste aukas. 
Svečiai iš Čikagos pradėjo kur
styti vietinius negrus, žadėda
mi jiems “sugrąžinti jų miestą”. 
Negrai pastatė gatvėse barika
das ir primušė kelis baltus foto
grafus, laikraščių atstovus. Mie
sto meras tada paskelbė drau
džiamą laiką pasirodyti gatvė
se ir iškvietė Tautinės Gvardi
jos vyrus.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas vasario mėn. pra
džioje prieš važiuodamas į Kini
ją, pasakys svarbią kalbą pa
saulinės politikos klausimais.

IŠ VISO PASAULIO

PEKINAS. — Kinijos vice
premjeras ir užsienio reikalų mi- 
nisteris Ghen Yi mirė 71 m. am
žiaus. Jis buvo pagerbtas Mao 
Tse Tungo ir premjero Chou En 
Lai atsilankymu į atsisveikinimo 
ceremonijas. Kultūrinės revo
liucijos metu Chen Yi buvo iš
valytas, turėjo “kritikuoti sa-į 
ve”, jis buvęs pasmerkto buv. I 
prezidento Liu Shao Chi rėmė
jas. Jaunystėje Chen Yi vadova
vo garsiai komunistų 4-tai armi
jai ir buvo vienas seniausių ki
nų komunistų revoliucijos vadų.

SAIGON AS.Viet Congas 
puolė nedidelį "kaimą 6 mylios 
nuo Sąigono, susprogdino vy
riausybės pastatą ir sužeigė 7 

. policininkus. -Kitame puolime 
žuvo vienas amerikietis ir du bu
vo sužeisti.

L

ČIKAGA. — Buvęs sen. Eu
gene McCarthy.. pareiškę, kad 
jis yra geriausia demokratų 
partijos viltis, siekiant sumušti 
rinkimuose prezidentą Nixona.

NEW YORK AS. — Prašytojas 
Clifford Irving, kuris rašo "mi
lijonieriaus Howard Hughes bi
ografiją, pareiškė, kad balsas, 
kuris telefonu kalbėjo su septy
niais žurnalistais, nebuvęs mi
lijonieriaus ar tie septyni žurna
listai buvę apsvaiginti.

. RICHMONDAS. — Federali
nis teisėjas Richmonde, Virgi
nijoj, įsakė sumaišyti baltųjų 
ir juodųjų mokyklų mokinius iki 
rugsėjo mėn.

ČIKAGA---- Jaunas 13 m. ber
niukas Jeffery Spring, gyv. 7213 
S. Washtenaw av. pasikorė, nes 
jis nenorėjo eiti į mokyklą :— 
McKay Elementary, 6901 Šo. 
Fairfield av. Jis paliko kelis 
laiškus, vieną jų — mokyklai.

G. Dunn panaikins 
kai kuriuos darbus

ČIKAGA. — Cook apskrities 
tarybos prezidentas George 
Dunne paskelbė, kad jis panai
kins 18 tarnybų, būtent, eismo 
nelaimių tyrinėtojų. “Sun-Ti- 
mes” prieš kiek laiko patyrė ir 
paskelbė, kad visa eilė politinių 
tarnautojų savo darbuose visai 
nepasirodo, turi kitus darbus, 
tik algas ima iš apskrities iždo. 
Keturi tokie tarnautojai buvo 
tuoj pat išmesti, o dabar bus iš 
viso panaikintos kai kurios tar
nybos.

Eismo nelaimių inspektoriai, 
minėto laikraščio žiniomis, tiek 
tedaro, kad važinėja po polici
jos nuovadas ir nusirašo polici
ninkų raportus apie įvykusias 
katastrofas. Tą patį būtų ga
lima atlikti paštu. Tokie “ins
pektoriai” bus panaikinti ir mo
kesčių mokėtojai sutaupys 188,- 
000 dol. per metus.

Didelis kariuomenės laivas Da Nango uoste paėmė 1,200 korėjiečiv mariny, kurie grįžta namo iš 
Pietų Vietnamo į Pietų Korėją, r * - •

VALSTYBINIO ŪKIO VADOVAI GAVO
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UŽ SUKCIAVIMA MIRTIV BAUSM]
< MASKVA. — Sovietų spauda plačiai pagarsino teismą čečėnų- 

Ingvišų autonominėje provincijoje, kur “Raudonosios Armijos”
Valstybiniam ūky keli partijos vadovai buvo sugalvoję gerą biz- 
nelį.. Per eilę metų vyriausias ūkio buhalteris Gaisumovas, ūkio
vadovai Dudajevas, Machmudovas ir Vlasovas įvairiuose ūkio sky
riuose, dirbtuvėse, garažuose turėjo prirašę daugiau žmonių, negu 
jų iš tiesų ten dirbdavo. Iš viso ūkiui buvo nusukta 295,000 rublių,
kuriuos pasiėmė kaltinamieji.

“Sovietskaja Rosija”, aprašy
dama šį ilgai užsitęsusį teismą, 
rašo, kad Gogolio knygos čičiko- 
vas, kuris turėjo ilgus jau mi
rusių baudžiauninkų sąrašus, 
pavadintus “mirusiomis sielo
mis”, yra niekai prieš naujuosius 
“mirusių sielų” pirklius: Gąisu- 
movą ir Muchamadovą.

Firmą kartą už. apgavystes, 
teismas minėtus du asmenis nu-,- 
baudė mirties bausme. Matyt, 
valdžios organai ųori .duoti aU. 
baidantį pavyzdį . kitiems .ūkių 
vadovams. Be dviejų'sušaudy
tų, du asmenys nubausti, po 15 
metų kalėjimo. Įvairūs apsilei
dę inspektoriai, žemės ūkio mi
nisterijos pareigūnai gavo ma
žesnes bausmes: 2-3 metus ka
lėjimo. . ‘ ‘ .

Byla susidarė labai ilga. Vien 
teismo sprendimas buvo skaito
mas 4 dienas. Valdžia tikisi 
griežtomis bausmėmis išgąsdin
ti kitus “ekonominių nusikalti
mų” mėgėjus, valstybės turto 
graibstytojus ir kittfs' -‘kombina
torius”.

KOPENHAGA. Danijos bu
vęs komunistų vadas ir ilgame
tis parlamento narys Aksel Lar
sen mirė 74 metų. Jis pasitrau
kė iš komunistų partijos po Ven
grijos sukilimo. , r-

♦ Pakistano prezidentas Bhu
tto netikėtai nuvyko j Afganis
taną, kur tarėsi 4 vaL

Naujas Italijos prezidentas Giovanni 
Leone jau pakaite Ugiiollnj prtziden* 

tą Giuseppe Saraget.

R K

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Rytų Vokietija jau pripa
žino naują ■ Bengalijos valstybę. 
Tai jau trečia po Indijos ir Bhu
tan karalystės valstybė, pripaži
nusi Bengaliją. į . d

: ♦ Laose šiaurės Vietnamo ka
riuomenė laimėjo du mūšius ir 
svarbiu vietovių. . \- ft •

♦ .San Francisco meras Alio
to pareiškė, kad jis demokratų 
konvencijoje rems sen. H. Hum
phrey.

♦ Danijos karaliaus Frederi' 
ko sveikata ligoninėje po širdies 
atakos pablogėjo. Jis gavo plau
čių uždegimą antrą sykį.

Rivieroje mirė 75 m. am
žiaus žibalo milijonierius, vienas 
turtingiausių pasaulio žmonių, 
armėnų kilmės Nubar Sarkis 
Gulbenkian.

Argonne laboratorijos mok
slininkai rado iš mėnulio atvež
tuose akmenyse du naujus ele
mentus: uraną 236 ir neptūnijų 
36. .

♦ < Prezidento žmonai pra
šant, garsus dailininkas Andrew 
Wyeth sutiko nutapyti prezi
dento Nixono portretą-

Neskuba pripažinti 
Bengalijos

WASHINGTONAS. — Ame
rika neskubės pripažinti Benga
lijos valstybės, pareiškė Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretoriaus pa
vaduotojas Gerald Warren. P’a- 
prastar pripažinimui yra reika
lingos kelios sąlygos. Viena — 
šalies vadovybė turi būti pajė
gi kontroliuoti ir administruoti 
tos šalies gyventojus. Antra są
lyga — vadovybė turi pajėgti at
likti tarptautinius įsipareigoji
mus.

Dar viena pripažinimo sąlyga 
yra: ar pripažinimas naudingas 
pripažįstančiai pusei. Kol Indi
jos kariuomenė bus Bengalijoje, 
sunku bus patikrinti, ar Dacca 
patį sugeba kontroliuoti ir admi
nistruoti 75 milijonus gyvento
ją

“Nebus ryšių 
su Pakistanu”...

DACCA.— Bengalijos prezi
dentas Mujibar Rahman, sutik
tas milijono bengalų minios, pa
sakė kalbą, kurioje atmetė bet 
kurias Pakistano viltis dėl atei
ties ryšių. “Būkite laimingi, pa
kistaniečiai, jūs nekalti dėl Pa
kistano kariuomenės'darbų Ben
galijoje. Tačiau mūsų ryšiai yra 
nutraukti. Gyvenk taikoje, po
ne Bhutto, ir leisk mums ramiai 
gyventi” — kalbėjo bengalų va- 
das„_. .

Rahman pridėjo, kad tarptau
tinis teismas turės išaiškinti 
skerdynes ir kitus Pakistano ka
riuomenės nusikaltimus Benga
lijoje- Vįsį kolaborantai ir jų 
tarnai bus teisiami ir nubausti, 
tačiau bengalai neturi patys 
griebtis keršto veiksmų, tam 
yra teisingumo įstaigos, pareiš
kė Bengalijos politinis vadas. 
Jis kalbėdamas didžiulei miniai 
du kart apsiverkė.

HONG KONGAS. — Valdžios 
ir draudimo bendrovių inspekto
riai ėmė tyrinėti, kodėl užside
gė, kodėl taip greitai sudegė di
dysis “Queen Elizabeth” laivas. 
Gali būti, kad laivas buvo padeg
tas. Kalbama, kad liepsnos pra
sidėjo iš karto keturiose vieto
se. '■

Kinijos delegacijos vadas Chiao Kuanh 
Hua, kaip ii jo vaido matyti, nelabai 
pritaria sovietu ambasadoriaus Maliko 
kalbai Saugumo Taryboje, Indijos — 

Pakistano karo metu.

Skelbia daugiau 
slaptų dokumentų 
WASHINGTONAS. — Kolum. 

nistas Andersonas padarė Ame
rikos vyriausybei daug nepato
gumų, paskelbdamas visą eilę 
slaptų dokumentų, jų tarpe JAV 
ambasadorius Indijoje raportą 
ir JAV ambasadoriaus Kambodi- 
joje raportą valstybės departa
mentui. Valstybės departamen
tas susirūpinęs, iš kur žurna
listas gauna tuos slaptus raš
tus.

Ambasadorius Kambodijoje 
Emory Swank pranešęs depar
tamentui, kad dabartinis Kam- 
bodijos valdytojas gen. Lon Nol 
yra “fizinis ir psichinis ligonis”. 
Jo gynybos ministėris Sirik Ma- 
tak esąs nustumtas nuo sprendi
mų darymo ir dėl to atsiradę 
Kambodijos kariuomenės pralai
mėjimai. Tokių raportų skel
bimas negali pagerinti santykių 
Kambodijos vyriausybėje ar san
tykių tarp Kambodijos ir JAV.

•• — t

Aerodrome sulaikė 
sovietų pilietį

WASHINGTONAS. — Vakar 
Amerikos imigracijos įstaigos 
valdininkai turėjo pasimatyti su 
vienu sovietų studentu, kuris 
vežamas iš Amerikos į Sovietų 
Sąjungą, persipiovė rankų rie
šus ir kaklą. Valstybės depar
tamentas paskelbė, kad sovietų 
ambasadai nebus' leista išvežti 
Merab Kurashvili, 36 metų am
žiaus studento Berkeley univer
sitete, Kalifornijoje, kol Ame
rikos pareigūnai neįsitikins, kad 
jis nori išvažiuoti.

Studijavo Amerikoje
Kurashvili ir kitas rusų stu

dentas, atvykę Amerikon stu
dentų pasikeitimo pr^" - 'i''-, ri
bose, praėjusią sa.;;?.~ su
imti Berkeley ir apkaltinti, kad 
jie vienoje krautuvėje vogę mais
tą. Sovietų ambasados pareigū
nui Anatolijui Dovidovui vals
tybės departamentas davė leidi
mą važiuoti į Kaliforniją. Ten 
viskas buvo išsiaiškinta ir k 1- 
tinimai studentams buvo atšai k- 
ti. Valstybės departamentas 
pranešė sovietų ambasadai, kad 
reikalas išaiškintas, studentai 
laikomi nekaltais ir jie gali pa
silikti toliau Amerikoje, tačiau 
sovietų ambasada kitaip pažiū
rėjo į reikalą. Ji iššaukė stu
dentus į Washingtona ir prane
šė valstybės departamentui, kad 
studentai grįžta į Maskvą.

Persipiovė gyslas
Kada sovietų pareigūnai su 

studentais atvyko į Kennedy ae
rodromą, Pan Am tarnautojai 
pašaukė aerodromo policiją, nes 
vienas studentų buvo visas kru
vinas. Kurashvili buvo nuga
bentas į Jamaicą ligoninę, kur 
paaiškėjo, kad jis pats persipio
vė riešus ir bandė perpiauti ka
klą. Tą pačią dieną vienas so-

Šį klausimą nagrinėjo Atsto
vų Rūmų ginkluotų jėgų pako
mitetis ir patyrė, kad tarp Flo
ridos ir Kalifornijos Amerikos 
oro gynybos turi 1,500 mylių 
platumo “skylę”, kurioje be
veik nėra jokios karinės seki
mo ar gynybos sistemos. Prie
šas, kuris apie tokias “skyles”, 
be abejonės, žino, galėtų be jo
kios rizikos pulti Ameriką iš pie
tų, pareiškė pakomitečio pirmi
ninkas Edward Hebert, Louisia
nos atstovas kongrese.

šiaurės Amerikos Oro Gyny
bos (Norad) vadas gen. McKee 
pareiškė komitete, kad jo šta
bas nežinojo, jog atskrenda Ku
bos lėktuvas ir kad, jis jaj pra
skrido spalio 26 d. Amerikos gy
nybos linijas, kol lakūnas nesi
kreipė radijo bangomis į New 
Orleans aerodromo kontrolės 
bokštą, prašydamas instrukcijų 
nusileisti. Norad vėl patyrė apie 
lėktuvą, kai tas jau buvo nu
sileidę^ Vėliau paaiškėjo, kad 
Havani prieš 4 vai. pranešė Mia
mi aėrodromui-- apie skridimo 
planą, šis pranešimas buvęs nu
kreiptas į Norad štabą, valsty
bės departamentą ir Federalinę 
Aviacijos administracijos įstai
gą.

Gen. McCee pareiškė, kad įs
teigti tampresnę oro gynybos si
stemą Amerikos pietuose kai
nuotų tarp 70 ir 125 mil. dol.

Dar patikrins 
peticijų parašus

ČIKAGA. — Nors Illinois rin
kimų ' komisija patvirtino peti
cijas, nominuojančias teisėją 
Berg į prokuroro rietą, ateinan
čią savaite dabartinė prokuroro 
įstaiga žada įteikti skundą fede
ral i nei grand jury, kuri turės 
patikrinti visus kaltinimus, kad 
daug parašų tose peticijose yra 
suklastoti.

Vienas 20-to wardo demokra
tu precihkto kapitonas, negras 
Jim Hurd paskelbė, kad jo pa
vardė įrašyta, kaip vieno iš pe
ticijų parašų rinkėjo. I*apas pa
sirašytas jo pavarde, nors jis tuo 
metu, kada parašai buvo renka
mi, kaip traukinio konduktorius, 
visai nebuvo Čikagoje. Tas ro
do, kad padirbtų parašų yra ne 
tik peticijos lapuose, bet ir pe
ticijų platintojų sąraše. Jim 
Hurd pareiškė “Chicago Tri
būne”, kad jis žinąs, jog para
šų padirbimas yra federalinis 
nusikaltimas ir nenorįs būti įvel
tas peticijų klastojime.

vietų diplomatas New Yorko JT 
atstovybėje ir rusų daktaras iš
ėmė kraujuojantį Kurashvili iš 
ligoninės, nors čia gydytojai pro
testavo, kad dar nebaigtos su
siūti paciento venos. Grigory 
Smėly, antras sovietų studen
tas. jau išskrido į Maskvą, o dėl 
Kurashvilio šiandien bus pada
rytas sprendimas, po valstybės 
departamento ir imigracijos val
dininkų pasimatymo su susižei
dusiu sovietų piliečiu.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOK SKTN BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, 111. 60629

IX-JI METAI NR. 2 (353)

Los Angeles šeimyna

SMARKIAI SUSTIPRĖJO
_ Stepas Makarevičius atplaukė su 30 vyry

Naujų metų išvakarėmis, grįždamas iš atostogų Tahiti fia
lose, Jūrų Skautų Skyriaus įgaliotinis j. v. s. Br. Juodelis lankėsi 
Los Angeles ir ta proga aptarė jūrų skautų veiklos reikalus su 
j. v. s. Stepu Makarevičium, kuris jau daugelį metų vadovauja 
Los Angeles jūrų skautams.

Kaip jau buvo anksčiau rašy- j 
ta, Lietuvių Jūrų Skautijos į 
LSS įsijungimo proga, atskiras 
Los Angeles jūrų skautų laivas, i 
kuri sudaro apie 30 bebrų, jūrų 
.skautų ir jūrų budžių, sugrįžo 
į Broliją ir svarsto artimoje 
ateityje Įsijungti į Los Angeles 
skautų “Kalniškių” tuntą. Per 
eilę metų laivo veikla buvo gy
va, prie jos daug prisidedant 
vieneto tėvų komitetui.

Kartu buvo aptarti ir jachtų

vadų paruošimo bei tvirtinimo 
reikalai, j. v. s. St. Makarevičiui 
sutinkant įeiti į LSB jūrų skau- 

i tų skyriaus buriavimo egzami
nų komisiją.

Netenka abejoti, kad broliška 
-skautiška dvasia užpildys visus 
tarpus, susidariusius praeityje, 
ir šiemetiniai auksiniai jubilie
jiniai jūrų. skautų metai visus 
sugrįžusius dar artimiau jungs 
didžioje LSS šeimoje. K. N.

ALDONA SENDŽIKAITĖ. GINTAUTAS SENDŽIKAS
Toronto skautininku L. ir Sendžiky atžalynas audžia juostas Kanados 

'Tautybių karavane".
S. Dabkaus nuotr.

Trumpas, bet įdomus 
V. Račkausko reportažas

Vyresniosios skautininkės 
Onos Zailskienės asmenybė yra 
gerai pažįstama visoje Liet. 
Skautų Sąjungoje, ypač Liet. 
Skaučių Seseerijoįe, kurios va

dovybėje (kaip Vyriausia Skau
tininke) yra išbuvusi dešimt 
metų (1956—1966). 0. Z. kūiy- 
binis • organizacinis darbas, iš
auginęs Seseriją pasaulyje į ke
lių tūkstančių skaučių eiles, jos 
uždegtu entuziazmu dabar ne- 
sustojamai tęsiamas toliau ir 
bus svariai vertinamas ne tik 
dabarties, bet ir ateities isto
rijos puslapiuose.

Iš p. V. A. Račkausko sužino
jome, kad v. s. Ona Zailskienė, 
ilgai dirbusi Cicero ;taupymo 
b-vėje, šiomis dienomis pasi
traukė į pensiją. Savo pokalbi- 
niame reportaže V. A. Račkaus
kas nuotaikingai ir sultingai ra
šo:

v. i. ONA ZALSLSKIENĖ,

buvusi ilgametė List. Skaučių Ssseriįos Vyriausia 
Skautininke, šiomis dienomis iš darbovietės pasi

traukusi j pensiją.

IŠ KARIUOMENĖS ŠVENTES TORONTE,

kuri įvyko lapkričio 28. Kairėje — programos dalyvės Stp. Kairio muz. vieneto kanklininkės, 
dešinėje — Windsoro mergaičių kvartetas "Aušra". '

. ; 5. Dabkaus nuotr.

VEIDAI

DARBAI
-jį- Turtinga Kūčių programa 

Hamiltone. “Širvintos” tunto 
Kūčios įvyko gruodžio 12 d. Jau
nimo Centre. Dalyvavo “Širvin
tos” tuntas, dalis “Nemuno” tun
to, skautų rėmėjai, svečiai. Su
sirinkus visiems prie stalo, sklt. 
L Zūbaitė paaiškino apie, Kūčių 
papročuis Lietuvoje. Mons. J. 
Tadarauskas uždegė žvakutę ir 
toje vietoje, kur per 1970 m. 
Kūčias sėdėjo skautas brolis Da
lius Stonkus. Ši vieta buvo tuš
čia, bet mūsų mintyse ir mal
dose gyvas.

Po mons. J. Tadaraūsko su-

Paskutinį lapkričio antradie
nį pakviestas į Cicero Šv. An
tano Taupymo ir skolinimo ben
drovę padaryti keletą nuotrau
kų, pastebėjau Oną Zailskienę 
su gėlių puokšte, apsuptą ben
drovės Vadovybės ir tarnautojų, 
ir užkalbinau:

— Negi vardines pavėluotai 
švenčiate ?

— Ne, ne vardines, bet atsi
sveikinu su bendrove, — paaiš
kino Ona. — Mat, kartą a. a. 
Juozas Bačiūnas yra pasakęs, 
kad žmogui reikia gyvenime 
daug dirbti, bet reikia ir žino
ti kada sustoti. Tad mano am
žiui priartėjus prie tam tikros 
ribos, vyras ir vaikai nutarė, 
kad jau laikas man pasitraukti 
iš aktyvios tarnybos bendrovė
je.

— Ar negaila palikti šią gra
žią įstaigą ir įprastą darbą?

— Gaila labai, nes šioji įstai
ga ne tik jauki savo puošnumu, 
bet maloni ir sava lietuviška 
dvasia, kuria spinduliuoja pats 
bendrovės vedėjas Juozas F. Gri- 
bauskas, čia gimęs ir augęs, 
bet gražiai lietuviškai kalbąs bei 
dosniai remias Baltą ir kitas 
lietuviškas kultūrines organiza
cijas. Bus malonu prisiminti 

- bendrovės kontrolierę, žinomą 
aktorę, Eleną Rukuižienę, ku
ri nors buvo griežta, bet drau
ge ir labai nuoširdi, lyg tikra 
sesuo. Daug širdies ir drau
giškumo parodė mano tiesiogi
nė viršininkė Martha White, 
jos padėjėjos: Marija Arštikie- 
nė, Vilė Vecelienė, buhalterė 
Selma ščepavičienė, sekretorė 
EI Lazinskienė ir visos kitos 
bendradarbės. Visos buvome 
lyg viena šeima ir dirbome vie
nam ir tam pačiam tikslui: kad 
bendrovė augtų ir klestėtų ir 
kad taupytojai būtų patenkinti. 
Su malonumu prisiminsiu ir ben
drovės klientus, o ypač tuos, 
kurie atsilankę savais reikalais 
įteikdavo ar paštu prisiųsdavo 
auką Ralfui ar kitiems geriems 
tikslams.

— Ko norėtumėte palinkėti 
atsisveikindama? — Paklausiau.

— Bendrovei augti ir finansi
niai stiprėti bei pritraukti dau
giau lietuvių ir kitataučių, o 
savo bendradarbiams, kas va
karą, kad viskas greitai susiba
lansuotų — užbaigė savo trum
pą pasikalbėjimą visuomenės 
veikėja Ona Zailskienė.

Tikėkimės, kad Ona Zailskie
nė dabar dar daugiau galės pa
švęsti laiko
kultūriniams bei labdaros rei
kalams.

kalbėtos maldos sekė plotkelių 
laužymas, linkėjimai, sveikini
mai bei vakarienė. Programoje 
dalyvavo adj. B. Aušrotaitė, B. 
Bikinaitė, paukštytė Vida Stan
kutė. Kanklėms pritariant jaut
riai skambėjo pskt. Linos Ver- 
bickaitės deklamacija “Artojo 
malda Kalėdų Kristui”. Kankli
ninkės D. Stonkutėj pskt. A. Pa
kalniškytė, pskltl J. Jokubynai- 
tė paskambino tris kalėdines 
giesmes, švelniai giedojo mūsų 
kylanti solistė psklt. Anita Pa
kalniškytė. Negalima nepami
nėti adj. K. Parėštytės, kurios 
pastangomis suorganizuotas 
skaučių būrelis pagiedojo kalė
dines giesmes.

Daug pastangų Kūčių pasiruo
šimui įdėjo tuntininkė Aldona 
Markovienė. Taip pat, nuošir
džiai visur padėjo skautų rėmė
jas A. Aušrota. Kanklėmis 
skambinti moko Aldona Matu
lienė. Didelė padėka priklauso 
skautų globėjui mons. J? Tada- 
rauskui. . ■ ■ ..

Uoliai dirba naujoji tauti
nių šokių grupė “Jaunimo Vil
tis”. Chicagos-skautų-ėių tauti
nių šokių grupė Jaunimo Viltis 
buvo įsteigta 1971 m. balandžio 
pabaigoje. . šiuo mietu grupei 
priklauso ^6 sesės ir broliai iš 
visų keturių tuntų, šio viene
to- iniciatorės buvo sesės Rasa 
Jovarauskartė, Dalia Gvildytė ir 
Indrė Ramanauskaitė. Joms į 
talką atėjo, energingi mokytojai 
akademikai Andrius Markulis ir 
Danutė Bruškytė. šokiams gro
ja ps. kun.* Algimantas Kezys, 
S. J. su savo padėjėju sk. A. Pu
ru. Grupės globėjas — j. b. ps. 
Jonas JovaTauskaš. Neseniai bu
vo sudarytas ir tėvų komitetas.

Šokėjai dabar uoliai ruošiasi 
tautinių šokių šventei. Repeti
cijos vyksta kiekvieną penkta
dienį nuo 6:36 iki 8:30 vai. vak., 
Jaunimo centre.

Mecenato Simo Kašelionio 
linkėjimai rašytojai Aurelijai 
Balašaitienei. Gruodžio 19 Cle- 
velande gyvenančiai skautinin- 
kei rašytojai Aurelijai Balašai- 
tienei iškilmingu renginiu buvo 
įteikta “Dirvos” novelės konkur
se laimėta premija — 500 dole-

rių. Šiai progai mecenatas Si
mas Kašelionis iš Chicagos at
siuntė šį laišką:

“Šiuolaikiniame pasaulyje pil
name tamsos, chaoso ir gėdos, 
kurį žmogus pats susikūrė, jūs 

■ kaip šviesi didžiosios vilties 
žvaigždutė -užtekate į išeivijos 
lietuvių literatūros aukštumas.

Su dideliu džiaugsmu, kilusiu 
iš Dzūkiškos širdies, sveikinu 
jus linkėdamas asmeninės lai-

kolegijų ir kitų aukštųjų moks
lo įstaigų delegatais.
*• T. n. Aldona Kidolytė, Korp. 
“Vytis” senj. Kęstutis Nemic- 
kas ir junj. Rimas Balkus atsto
vavo akademikams ir praleido 
visą dieną Jungtinėse Tauto
se, klausydami “Foreign Policy 
Ass’n”. atstovų kalbų, kurių 
tarpe kalbėjo ir pats ambasado
rius bei astronautas Alan Shep
ard ir kiti. Jie taip pat turėjo 
progos pasiklausyti General 
Assembly buvusių diskusijų.

yį- Dvigubas trijų žvakučių 
simbolis Toronto Kūčiose. “Ša
trijos” tunto suruoštos Kūčios 
gruodžio 19 d. Prisikėlimo di
džiojoje salėje pradėtos “Ram- 
byno” tunto dvasios vado ps. T.- 
Augustino, OFM, paskaityta 
evangelijos ištrauka apie Kris
taus gimimą. Trys didelės žva
kės — geltona, žalia ir raudona, 
reiškiančios skautų šūkį Dievui, 
tėvynei ar artimui, buvo uždeg
tos seselės ps. Ignės, “Ramby- 
no” tuntininko ps. P. Būtėno ir 
s. D. Keršienės.

“Šatrijos'tuntininkė ps. P. Sa- 
plienė paskaitė Kūčių nuotaikai 
pritaikytų posmų. Visi su visais 
laužė plotkeles po to, kai sktn. 
Stepo Kairio muzikinis viene
tas, vad. ps. R. Poškienės, pas
kambino paskutinę kalėdinę gies
mę, giedojiman įtraukdamas vi-

sue dalyvius. Suneštiniais tra
diciniais Kūčių valgiais besivai- 
šinant, išklausytas ir pamatytas 
pačių skautųčių pastatytas sce
ninis vaizdelis apie Kristaus gi
mimą.

S. šarkaitė čia buvo ta, kuri 
daugiausia rūpinosi šio vaizde
lio parodymu ir vadovavo visai 
Kūčių vakarienės programai. 
Kalėdų senelis (s. J. Dambaras) 
išdalino mažiesiems dovanėles.

•fc LSB jūrų skautų skyriaus 
pranešimas. 1971 m. spalio 23 
d. Toronte įvyko jūrų skautų 
vadovų suvažiavimas. Dėkoju 
suvažiavimo dalyviams už glau
dų bendradarbiavimą. Dėkoju 
visiems sveikinusiems raštu.

Pranešu, kad šiuo metu turi
me sekančius skyriaus įgalioti
nius: Atlanto rajone — j. ps. G. 
Čepas, 119 Upland Road, Quin
cy, Mass. 02169. Vidurio rajone 
__ j. v. s. B. Juodelis, 120 So. 
Grove Ave. Oak Park, Ill. 60302; 
Australijos rajone — j. s.' V. 
Vaitkus, 
Victoria, 
3194.

The Corso, Parkdale, 
Australija, Postcodo

j. ps. A. Empakeris, 
LSB Jūrų sk. skyr. vedėjas

SKAITYK PA.TS IR PAKAGING

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS ‘

AKADEMIKŲ SKAUTŲ ŽURNALO "MŪSŲ. VYČIO" N R. 3IL4USTRACIJA

Kaip būdavo gera pavargusią; galvą priglausti prie seses peties. ASS stovykloje — suvažiavime:' 
Mindaugas-Griauzdė, Lidija Jadviršytė ir Danutė Bruškytė. '

, G. Peniko nuotr. ?.

jūsų šeimai, kad atžalynasmės 
pasektų kūrėjos keliais ir viso
keriopos Aukščiausiojo Kūrėjo 
palaimos! L

Sunkus atstronautų nusileidi
mas planetose, bet mums reikia 
nusileisti į žmonijos širdį, kad 
Lietuva amžinai būtų gyva.

Kurkite, brangi laureate, jū
sų laukia Lietuva ir žmonija”.

Akademikai skautai Jungti
nėse Tautose. Ambasadoriaus 
Bush kvietimu, “Foreign Poli
cy” organizacija pasiuntė kvie
timą Ak. Skautų Sąjūdžiui da
lyvauti minėtos organizacijos 
seminare Jungtinėse Tautose.

Lapkričio 19 trys New Yorko 
akademikai buvo ambasadoriaus 
Bush svečiais kartu su ameri
kiečių organizacijų atstovais,

VELTUI VISAS MŪSŲ GYVENIMAS
jei nesiektume būti geresni ir pnvyzdingesni

Galvojame ir svarstome, ką 
veiksime šiais metais. Daryda
mi planus, turime galvoti ne 
vien tik apie savo asmeniškus 
reikalus, bet prisiminti, kad 
esame lietuvių tautos ir lietuvių 
bendruomenės nariai, o taip pat 
ir svetingos Amerikos piliečiai.

Lietuvių tautos ir valstybės 
garbinga praeitis ir narsūs žy
giai, o taip pat svetimųjų apie 
mus atsiliepimai, įpareigoja mus 
saugoti gerą lietuvių vardą. Pa
galvokime, ką gero savo tautai 
padovanosime.

vy sugyventi, stengtis padėti 
Lietuvai ir aiškinti amerikie
čiams, kokiu pavojingu keliu 
kai kurie jų, nepažindami komu
nizmo klastos, pradėjo žygiuoti.

visuomeniniams,

A. Račk.

Pasiryžkime ir būkime gerais 
skautais. Graži, tvarkinga uni
forma, punktualumas, drausmin
gumas tėra tik dalis gerų skau
tiškų savybių, gi pagrindinė ge
ro skauto ypatybė yra būti ge
ru savo viduje — dvasioje. Iš 
mūsų širdies turi trykšti noras 
padėti artimui, gražiai tarpusa-

Veltui būtų fnūsų organizaci
ja ir pastangos ją išlaikyti, jei 
mes visur būsime tik tokie pat 
kaip kiti. Siekime būti geres
niais ir pavyzdingesniais už ki
tus. Malonu buvo išgirsti iš 
Amerikos prezidento ir kitų 
mums įvertinančius pasisaky
mus. Tačiau labai skaudu klau
syti, jei kada išgirstame neigia
mą kieno nors mūsų tautybei pa
reiškimą.

Taigi, mūsų šių metų pasiry
žimas ir šūkis tebūna: “Savo vi
duje pakilkime nors vieną pa
kopą aukščiau”.

Budžiu!
v. s. Pranas Nedas, 

JAV Vidurio Rajono vadas

How do you tell a 6-year-old 
you don’t know where 

his daddy is?
A YOUNG boy whose father Let official neutral observers 

Zx is missing can’t under* into the prison camps to see

saying things like...

‘this is not a war so how can

father is “missing in action” and 
that nobody can tell him where

world—is in behalf of the chil
dren, die wives, the fathers and

Vietnam, South Vietnam, Laos 
and Cambodia.

Of course, we all want die

j-

aids of civilised nations
It is so human for little boys

Hanoi co answer.

TO HANOI 
AND ITS ALLIES

neutral observers—
nou!be released as soon as possible.

But meanwhile there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this pica:

American
• Red Cross _

National League of Families of American Prisoners
and Missing in Southeast Asia.

1608 "K” Street. N.W. Washington, DC 20006

We no more than we prwe. A IF American

•» — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— WEDNES., JANUARY 12, 1972



JURGIS JANUšAITIS

Didelis susidomėjimas Ketvirtąja 
Tautinių šokių švente

sių metų vienu iš reikšmin
gųjų ir didžiųjų kultūrinio gy
venimo įvykių tenka laikyti 
busimųjų Ketvirtąją tautinių 
šokių šventę, Įvyksiančią lie
pos mėn. 2 d. Chicagoje.

Šventei ruoštis buvo pradėta 
anksti, praėjusiais metais. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos* pirmininkas 

ytautas Volertas šventės ruo
šimo darbams vadovauti pa
kvietė energingą, toje srityje 
turintį visapusišką patirti, vi
suomenininką dr. Leoną Kriau 
čeliūną. Gi sunkios ir atsako- 
mingos šventės vyr. meno va
dovės pareigos atiteko kanadie 
tei, tautiniu šokiu žinovei, Ge- 
novaitei Breichmanienei.

Tautinių šokių šventė plačiai 
sudomino laisvajame pasauly
je jau veikiančias tautinių šo
kių grupes. Taip pat sukruto 
visur organizuotis ir naujos 
šokėjų grupės. Ateinančios in 
formacijos kalba, kad šventei 
intensyviai ruošiasi keliasde
šimt tautinių £okių grupių 
JAV, Kanadoje, Europoje ir 
Pietų Amerikoje.

Apie šventės ruošimo rūpes
čius buvo malonu pasidalinti 
mintimis su vyr. meno vadove 
Genovaite Breichmaniene'prieš 
jai išvykstant Kalėdų švenčių

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
YRA GERIAUSIA DOVANA L 

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suoliu gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

31F ■■KIBK ■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■ ■■EI’jB IHlKf
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį Sedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir-verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—. ,
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti tūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20* Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50
21 Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psl. S1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami isigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujiem* 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi

NAUJIENOS, <
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Į 
ii' 
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n u ■

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
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Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

GENOVAITĖ BREICHMANIENE,

proga Į Pietų Ameriką Tauti
nių šokių šventės reikalais.

• Ilgesnio pokalbio metu tei

Ketvirtosios Tautinių Šokių Šventės 
Ayr. meno vadovė.

raujuosi, ar šioje šventėje yra 
tendencijos šokėjų skaičiui di
dėti ar organizuojasi naujos 
grupės?

— Iš grupių registracijos 
matyti, kad šokėjų skaičius 
gerokai prašoko buvusių šven
čių dalyvius. Keletas grupių 
žada atvykti iš Pietų Ameri
kos, trys grupės iš Europos. 
Be to, ir Amerikoje bei Kana
doje pradėjo veikti daug naujų 
ratelių, — optimistiškai nusi
teikusi kalba vadovė.

— Ypač Kanadoje paskuti
niaisiais metais labai pagausė
jo tautinių šokių grupių. Net ir 
mažosios ' kolonijos, kurios 
ligi šiol tik svajojo suburti sa
vo jaunimą, dabar gražiai 
reiškiasi. Juo labiau, kad tau
tinį meną-labai propaguoja ir 
remia Kanados valdžia, istei- 
gusi Tautinio Meno Tarybą, 
kurios globoje ruošiami Įvai
rūs festivaliai. Lietuviai tuo
se festivaliuose pirmauja. Tad 
ši sykį Kanada šventėje bus at
stovaujama labai gausiai. Ža
da dayvauti -septynios šokėjų 
grupės, -— pažymi vyr. meno 
vadovė Genovaitė Breichma
niene.

— Kokia reikšmė ir kaip] rūpesčius vyr. 
tautinių šokių šventes vertina
mūsų jaunimas aplamai?

— Tautiniu šokiu šventės — 
tai lietuvių jaunimo šventės. 
Besiruošiant šventėms susitve
ria nauji būreliai, jie ištisus 
metus bendrauja, praleisdami 
laiką savoje aplinkoje ir savo 
darbą apvainikuoja dalyvau
dami šventėje. Naujoms gru
pėms sunku Jšsilaikyti, nes 
niekas apie jas nežino, jos ne
turi progų pasirodyti, krinta 
šokėjų ūpas. Tautinių šokių 
šventės yra tas paskatinimas ir 
tikslas ‘ypatingai pradiniam 
žingsniui. Nepaprastai daug 
gražių išgyvenimų, dvasinio 
pakilimo ir įspūdžių visam gy
venimui dalyviai parsiveža iš 
tautinių šokių švenčių. Ne kar 
tą stebėjau jų nusivylimą, kad 
viskas jau baigta ir vėl reikės 
laukti 5 metus, kol tai pasikar
tos. Ne vienas gal būt apsis
prendžia, kad lietuviu būti yra 
verta ir garbinga. —
' Vadovės pareikštos mintys 
atitinka mūsų jaunimo nuotai
kas. Genovaitė Breichmanie
ne ilgus metus vadovauja tau
tinių šokių grupei, puikiai pa
žįsta ir jaunimo polėkius, no
rus, pageidavimus ir siekimus. 
Taigi ruošiamos Tautiniu šo- 
kių šventės, kaip matome, at
lieka didelį ir reikšmingą lietu 
vybės išlaikymo darbą, paska 
tindamos mūsų jaunimą bur
tis i vienetus, kur vyrauja lie
tuviška aplinka, kur atsklei
džiama lietuviškosios kultūros 
pasaulis.

Apie Tautinių .šokių šventės

Dabartinis lietuvių tautos pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai ir jo reikšmė 

Lietuvos suverenumui /atstatyti
Algirdo J. Kasiulaičio pranešimas Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seime 
1971 m. gruodžio mėn. 4 d. Detroite

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius'nuo mė
nesio pirmos.

1. DEŠIMTMEČIO PRADŽIOS 
FONAS

Duotoji tema — plati ir gili. 
Ilgas ir impozantiškas yra ir 
pranešimo pavadinimas, kuris 
taip pat buvo pateiktas. Jo ne
kenčiau. Bandysiu ir temą nar
plioti kiek galint tuose rėmuose, 
kurie buvo pateikti. Vienok,

meno vadovė 
pareiškė daug įdomių minčių. 
Ateityje prie jų sugrįšime.

Gi kai ji sugrįš iš Pietų Ame
rikos, pakalbėsime plačiau ir 
apie Brazilijos, Argentinos, 
Urugvajaus bei Venecuelos jau 
nimo veiklą, darbus, nuotai
kas,. pasiruošimą Ketvirtajai 
tautinių šokių šventei, grupių 
skaičius ir pan. s

Genovaitė Breichmaniene
Pietų Amerikoje praleido Ka
lėdų šventes ir minėtų kraštų 
jaunimo atšovus supažindino 
su Tautinių šokių, šventės re
pertuaru, ruošė naujus tauti
nių šokių vadouvus, supažin
dino su lietuvių tautiniais dra
bužiais ir palietė visą eilę kitų, 
repertuare nenumatytų, tauti
nių šokių.

Pietų Amerikoe yra gražaus 
lietuvių jaunimo ir jis noriai 
jungiasi į lietuvišką veiklą, tik 
reikia vadovų. Tai pramatė ir 
Šventės komiteto pirmininkas 
dr. Leonas Kriaučeliūnas bei 
Sao Paulo gyvenęs kun. J. Ki
dykas S. J. Šių žmonių bendru 
sutarimu ir pastangomis buvo 
suorganizuoti minėti kursai, 
kuriems davovavo pati vyr. me
no vadovė Genovaitė Breich
maniene.

žodžiu, šventei rodomas di
delis dėmesys, jau sudarytas 
ir šventės komitetas. Planingai 
vyksta visi paruošiamieji dar
bai, gi pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas ir vyr. meno va
dovė Genovaitė Breichmanie
ne ant savo pečių neša pačius 
sunkiausius šventės ruošinio 
rūpesčius.

tie rėmai man rodėsi bent kiek 
per platūs, todėl juos susiauri
nau temą kiek suprastindamas 
ir žvilgsnį daugiau kreipda
mas ne į Įvykių pavergtoje Lie
tuvoje nagrinėjimą ir jų reikš
mės matavimą pateiktų geno
cido, žmogaus teisių nebuvi
mo, religijos persekiojimo, 
rusifikacijos ir Lietuvos nepri
klausomybės reikalavimo te
zių šviesoje, bet i tų Įvykių 
prasmę laisvės kovai apskritai, 
o svarbiausiai, tų įvykių įtaką 
lietuviškajai išeivijai. Genoci
das, žmogaus teisių nebuvimas 
ir kitos temos yra vertingos ir 
būtinos nagrinėjimo ir sklai
dos, tik man menasi, jog šia
me gremijume žvilgsnis į išei
viją ir /jos atliepimą į pasi
priešinimą pavergtoje Tėvynė 
je yra prasmingesnis.

Iš kitos pusės temos plėtoji
mas turi ribotis vidine veikimo 
sfera dar ir dėl to, jog VLIKo 
Pirmininko Dr. Kęstučio J. Va 
liūno pranešimas, kiek supran

tu. kaip tik pažiūrės i laisvi- ha kelią i ateiti. Jo kelione i
i nimo darbą ir jo problemas iš 
tarptautinio taško.

Septintojo šio amžiaus <le- 
š'iisbnvčio pradžia atsiskleidė 
ir dar skleidžiasi minorinės 

i panoramos varsomis. Tarp
tautinis politikos fonas tamsus 
ir grąsus. Laisvės, lygybės, tie-] 
sos, broliškumu, taikos idealai 
yra paneigiami ne tik tų. ku
rie prieš juos kovoja dešimt- 

,mečiais, bet ir tų, kurie juos 
ugdė ir įgyvendinti bandė.

Gal būdingiausias šios eros į 
bruožas vra vadinamoji Nixo- w Ino doktrina, kurios pagrindi
nė filosofinė atrama, atrodo, 
yra \'alstybės Sekretoriaus Bo
gers dėsnis: “Realistiška pri- 
pažintina tik tokia padėtis, ku
ri tveria jau dvidešimtį metų’’. 
Žodžiai -formaliai taikinti ko

munistinės Kinijos atvejui, ta
čiau nėra jokios abejonės, kad 
lai pagrindinis Nixono doktri
nos dėsnis.

Pagrindinis doktrinos sie- 
ikis, gi, normalizuoti esamą 
i padėti bet kokia kaina, paau
kojant siekiamam tikslui vis
ką. Įskaitant ir principus. Di- 

Įdžioji doktrinos paskata — 
]biznio rūmų braškėjimas; eko 
luominio milžino silpnėjimas. 

1 Biznis vėl nugalėjo principus 
Valiutos krizė ir tarptautinės
prekybos' balanso negatyvas 
iššaukė ir William Rogers “re
alybe” ir Richard Nixon dok
triną.

Būdinga, kad Nixono dok
trina lyg planuotai atliepia 
Brežnevo doktriną. Jei pasta
roji savinas! teisę bet kokio
mis priemonėmis tvarkyti sa
vo satelitų ir kitų kraštų gyve
nimą, tai pirmoji atsisako bet 
kokios atsakomybės tiesai, mo 
ralei ir teisei., Įvykiai tai pa
tvirtina. Kinija (iš Jungtinių 
Tautų išmesta neabejotinai su 
pilnu JAV sutikimu, jei ir ne 
pritarimu, o žiauriausias dik
tatūrinis režimas dabar ją at
stovaus pasaulio forume. Ber
lyno susitarimas juk yra ne 
kas kita, kaip pripažinimas, 
kad sovietizmas — komuniz
mas vra teisėtas Rvtu Berlyno 
ir Rytų Vokietijos valdytojas. 
Pietų ir šiaurės Korėjų pasita
rimai vyksta su JAV pritarimu 
ir spaudimu. Prezidento Nixo
no kelionė Į Pekingą yra ciniš
kas pasityčiojimas iš visų prin
cipų, kuriais demokratija ski- 
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Maskvą yra lygiai paremia ne 
taikos ar- laisvės ieškojimo 
troškiniu, bet be principinio 
pragmatizmo išskaičiavimais. 
Konsulatais pasikeitimas tęsia 
doktrinos įgyvendinimo politiką 
toliau.

Laisvės ir demokratijos žhi- 
gftno šešėliai tysta ne tik per 
Nixono doktrinos laukus. Vo
kietijos Bradto sutartys su 
Maskva ir Varšuva aiškiai ro
do pragmatizmo pergalę prieš 
tarptautinę moralę. Net patys 
socialistų tarptautinės teisės 
žinovai nesugeba tų sutarčių 
kitaip išaiškinti, kaip tik tri
jų Baltijos valstybių naują par 
davimą Sovietams. Būdinga, 
kad Norvegijos parlamento 
(stortingo) komisija tame ne
matė nieko blogo — Brandtui 
paskirta Nobelio taikos premi
ja. ’ ...

šešėliai tysta ir Prancūzi
joje. Prezidentas Brežnevo 
lankymosi 'metu Paryžiuje siū- 
lyte siūlė jam Europos Saugu
mo konferenciją, nors žinojo, 
kad Maskva jos siekia tik vie
nam tikslui — legalizuoti Brež
nevo doktrinai, o tuo pačiu 
Baltijos valstybių okupacijai. 
Saugumo konferencijos mintį 
remia ir kitos laisvųjų Vakarų 
valstybės.Jai nesipriešina ir 
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taupykite!

J A V prezidentas. Nesunku su
vokti, jog viskas vyksta pa
gal generalinį planą, globalini 
savo apimtimi, kurio bruožai 
po truputį ryškėja. Vienas jų

Baltijos valstybių galutinis 
sužlugdymas.

Šiurpu žvelgti ir apskritai j 
Vakarų krikščioniškosios civi- 
lizacios šešėlius: savanorišką 
žudyniąsi Įvairiausiomis prie
monėmis, moralės nuosmuki, 
nusiginklavimą, kultūrinių ver 
tybių niekinimą, panem et cir- 
censes filosofijos primatą. 
Kas gali pateisinti milijonų 
mirtį nuo bado, kai JAV ir Eu
ropa nežino materialinės pra
bangos ribos? Kaip sunku su
prasti, sakykim, Vatikano po
litiką, kai milijonai lietuvių, 
ukrainiečių ir kt. kenčia žiau
riausią religini persekiojimą ? 
Tokių pavyzdžių gausu.

šešėliuotas ir lietuviškasis 
fonas. Priaugančių kartų tik 
išimtvs žėri lietuvybės žvaigž
dyne. Tie, kurie turi jungti 
skaldo. Tie, kurie neša kultū
ros perliukus pilkajai visuo
menei — pasiduoda okupanto 
vilionėms. Tie, kurie pašaukti 
ar išrinkti vesti — nežygiuoja. 
Vyresnieji dingsta praeities 
svajonėse, jaunesnieji — da
barties vilionėse.

(Bus daugiau)
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Kur jau ta grįžusiųjų kūryba?
Vytautas Kazakevičius “tarybinėje” Lietuvoje yra 

galingas žmogus. Jis turi pilna okupanto pasitikėjimą. 
Oficialiai jis eina tiktai sekretoriaus pareigas ryšiams su 
užsienio lietuviais palaikyti komitete, bet jis turi teisę 
kištis Į visą eilę svarbių reikalų. Jo žodis yra sprendžia
mas minėto komiteto posėdžiuose, jis kontroliuoja turiz
mą, be jo žinios niekas j užsienį neišleidžiamas, jo žinin- 
je yra užsienio spaudos ir laiškų cenzūra, jis atleidžia ir 
suveržia kiekvieno užsienin koją iškeliančio lietuvio pini
gų maišelio virvutę. Jis klausydavo tiktai buvusio čekos
generolo Guzeviciaus ir Antano Sniečkaus. Šumauskas 
jam ne autoritetas.

Kazakevičius seka visą laisvame pasaulyje leidžiamą 
lietuvių spaudą. Jis ir pats mėgsta rašinėti. Maskva jam

(Tęsinys)

“Kaip pasauliečiai eina su žva
kėmis į bažnyčią, taip tokie ku
nigai su žvakėmis eina j smuklę. 
Grįždami iš ten vos bepaeina, 
dar mažiau begali kalbėti ir ma
žiausiai nežino, ko reikalauja
ma iš jų užsiėmimo. Net ir baž
nyčioje nebegali susilaikyti nuo 
blogu pastabų. Jie turi būti

išvaryti, kaip šunys iš Dievo na
mų, nes jie pridaro daug žalos 
žmonėms. Kunigų tarpe yra pir
klių, kurie parduoda arklius, vy
ną ir kitus daiktus aukštesne 
kaina kaip pasauliečiai pirkliai...

“Paskutiniame sinodo pamok
sle, pasakytame 1407 metais, 
Husas kvietė dvasininkiją, po
piežius, kardinolus, patriarchus,

rikai”. Amerikos dar nepasiekė seno kunigo eilėraščių 
knyga, bet Kazakevičius jau bando ją panaudoti sovieti
nei propagandai. Kazakevičius nepatenkintas Amerikos 
lietuviais, susirūpinusiais seno dvasiškio-likimu. Jis ban
do sudaryti įspūdį, kad dėl nelemto seno altaristos liki
mo kalti amerikiečiai, o ne okupantas ir artimiausieji jo 
bendradarbiai. Jeigu Kazys Žitkus nebūtų parašęs dar ir 
šiandien okupuotoje Lietuvoje ir laisvame pasaulyje lie
tuvių dainuojamos “Gražių dainelių daug girdėjau”, jei 
kun. Žitkevičius nebūtų parašęs dar ir šiandien Ameri
kos pavasarininkų dainuojamo šios organizacijos himno, 
tai Kazakevičius būtų “seno altaristos” neieškojęs ir 
rinktinės jo lyrikos nebūtų išleidęs. Laisvojo pasaulio 
katalikams Kazakevičius nori įrodyti, kad komunistai 
jnėra toki jau baisūs, kaip iki šio meto jūs įsivaizdavote. 
Žiūrėkite, mes, su rusais glaudžiai bendradarbiaudami, 
išleidome net jūsų himno autoriaus lyriką.

Be kitų dalykų, “Lyrikos” pasirodymo proga, Ka
zakevičius dar šitaip rašo:

vyskupus, arehidiakonus, effi- 
rnus vienuolius ir kunigus, kad 
jie visi stotų dvasinės kovos prie
šakiu. Tuos, kurie užmiršo savo 
pareigą ir dvasišką pašaukimą, 
jis pavadino eretikais. Jis gar
siai pasmerkė visokį plėšikavi
mą: atlaidų, dirbtinų šventųjų 
palaikų ir paveikslų pardavinė
jimą. Blogiausi iš visų ereti
kų yra tie, kurie prekiauja šven
tais dalykais...” (32 psl.).

Jonas Husas (jis “gimė 1373 
metais Husineco kaime, pietinė
je Čekijoje,, o mirė ant laužo su
degintas 1415 metais liepos mėn. 
6 d.” (21 psl.), stodamas kovon 
su visagalinčia, bet tarpusavy 
dėl valdžios kovojančia popiežija, 
turėjo tos kovos pięmatakų pa
čioj Čekijoj (Konradas Waldhau- 
ceris, Milčius Kormerizo, Matas 
iš Jonavos, ir Anglijoj, Oksfordo 
universiteto profesoriaus Jono 
VUklifo (1323—1384 m.) asme
ny, kurio raštus į Čekiją atgabe
no Viklifo studentai, “kurie ke
liaudavo iš universiteto į uni
versitetą ištroškę mokslo” (18 
p.). Tie Viklifo raštai Čekijoje 
pasklido, kai Jonas Husas dar 
buvo mažametis. Ką savo raš
tuose ir Oksfordo universitete 
savo paskaitose Jonas Viklifas 
skelbė ?

“Iki reformacijos laikų nie
kas nebuvo išdrįsęs užimti to
kios drąsios pozicijos prieš esan-

grąžinti > gyveniman pirmųjų 
krikščionių paprastumą.

“Dabar reikėjo didelio žmo
gaus, didelio vado, kuris jungtų 
savyje visas tas idėjas, kuris mo-' 
ketų galvoti, mokėtų kalbėti ir j 
nebijotų kovoti už įsitikinimus... 
toks žmogus atsirado Jono Hu- • 
so asmenyje...” (80 psl.).

Jis, sekdamas J. Viklifo ir jo 
pirmatakų čekų reformatoriško
mis idėjomis, pradėjo didžiąją1 
kovą su stipriausia, bet tarpusa- 
vy viršūnėse besipešančia tuolai
kine galybe — popiežija.- Tada, 
kai'liepsnojo schizma; prasidė-, 
jusi 1387 m. ir tęsėsi 50 metą. 
Kai; “Du žmonės tuo pačiu lai-, 
ku ėmė save vadinti tikrais po-i 
piečiais. Vienas jų savo būvei- 
nę turėjo Prancūzijos Avinjone,, 
o kitas Romoje... Kiekvienas jų 
įtikinėjo, kad jis esąs Kristaus, 
vietininkas žemėje”. (8 psl.)

Tie “Kristaus vietininkai” ne 
tik įtikinėjo esą tikrieji išrink
tieji, bet vienas antrą iškeikda
vo bjauriausiais žodžiais. Tų iš- 
keikimų neišvengdavo nė arti
miausi ir aukščiausi jų pareigo- 
nys. Pvz. popiežius Grigalius 
XH, rezidavęs Romoje; susipy
kęs su kardinolais,, prigrasino 
mirties bausme, kad jie neišbėg
tų iš miesto. Tačiau kardinolai 
vis vien pabėgo, palikdami po
piežiui pareiškimą:

" “Mes palikom šio prakeiktojo'

gas, profesorius ir visaip pavyz
dingo žmūgaa* zyvesšsią vedąs 
Jonas Husas, reikalaudamas baž
nytinių reformų ir grįžimo prie 
tikrojo Kristaus mokslo, parem
to šventuoju Raštu.

“Už tai j is buvo apšauktas 
eretikų, bažnytines valdžios au
toriteto žemintoji! ir krikščioniš
kojo mokslo iškraipytoj u. Jam 
buvo atimtas kunigo titulas ir 
uždrausta pamokshninkauti; jis 
bsvo priverstas pasitraukti iš 
Prahos. Jia buvę prakeiktas. Ir 
to “Amžino prakeikimo ženklan 
turėjo būti metami trys akme
nys į namą, kuriame jis gyven
tų. Tikintieji buvo perspėtų, kad 
neturėtų nieko bendro su tuo ne
laiminguoju, ar kalboje, ar sto
vint, ar atsistojant, einant ar
ba važiuojant, pasisveikinant, 
valgant, geriant, verdant, dir
bant, perkant, parduodant, ne
duoti jam nei drabužių, nei apa
vo, nei gėrimo, nei Teitų gyveni
mo reikmenų. Jei kas šį nuosta
tą sulaužytų, tai priklausytų 
tam pačiam prakeikimui,'kuriam 
priklauso Husas”. (89 psl.).

“Taip popiežiai, tarpusavy 
pešdamiesi, iškeikdami bei steng
damiesi išna&inti bet kokios rū
šies “eretikus”, tikinčiųjų masių 
ir jų padorių vadų verčiami, pri
ėjo išvados, kad schizmą — ski
limą ir bažnytinį smukimą te
gali pašalinti bažnyčios suvažia-

“Jeigu literatas dorai nori patarnauti naują gy
venimą kuriančiam lietuviui, jokie luomų ar profe
sijų ypatumai, jokie praeities klystkeliai ar klaidos 
neuždaro Tarybų Lietuvoje kelio į kūrybą, į litera-

čias Romos bažnyčios blogybes, 
kaip Viklifas. ‘Jis be pasigailėji
mo puolė tų laikų bažnytinę tvar
ką, puolė ir popiežystės akiplė
šiškumą...” “...jis stojo prieš po-

santaikas ir palaužti pasipriešinimą Lietuvos įjungimui į 
Sovietų Sąjungą. Po kardinolo Caserolio’kelionės į Mas- 
kvą, Kazakevičiui įsakyta kreipti ypatingą dėmesį į lie
tuvius katalikus. Jam rūpi katalikus suskaldyti ir dalį jų 

/patraukti Maskvos pusėn. Jis žino, J'kad didelėdietmmĮ 
i .katalikų dauguma yra geri pątriotaįj jiems-rūpi lietuvių 
tautos likimas, bet jis ieško priemonių, sukelti bereika- 
Engus erzelius ir sėti Eeapykantą. Jiš bando paveikti ke
lis vadukus, turėdamas vilties, kad jie vėliau nutrauks 
ir neapdairias organizacijas.. Kur šitokiu būdu nepajėgia 
surasti šalininkų, tai savo ištikimuosius bando, siųsti į 
pačias organizacijas. f 3

Kazakevičius savo darbą dirba įvairiomis priemonė
mis. Amerikoje per sovietų ambasados tarnautojus ir 
siunčiamus turistus, o pačioje Lietuvoje kitomis prie
monėmis-. Praeitais metais Kaune Kazakevičius surado 
visų užmirštą Viliampolės altaristą. Tai kun. Kazimie-

- ras Žitkevičius, dabar Kaziu Žitkum besivadinantis. Sa- 
vo laiku jis buvo Kauno katedros registratorius ir Kauno 
kunigų seminarijos rektorius. Jis mėgo rašinėti =ir rūpi
nosi spauda. Vinco Stonio slapyvardžiu 1924 metais jis 
net išleido poezijos rinkinėlį “Ašarėlės”, o 1925 metais 
nepriklausomoje Lietuvoje jis išleido “Dainų pasiklau-

- sius”; Jis taip pat išleido įvairias maldų knygas. Kazake
vičius pasikalbėjo su “užmirštu altarista”, išaiškino jo 
palinkimą į poeziją ir pasisiūlė išleisti ir gerokai išsijotą 
jo eilėraščių knygą, pavadintą “Lyrika”.

Kazakevičiaus sumanymas
raštus, jis įtikino okupantą skirti pinigu ir Žitkaus “Ly- išvažiavo...

tūrinę garbę, į prasmingą, tautos pažangai reika- 
lingą darbą. Argi maža dar tokių pavyzdžių?” (Vil
nis, 1972 m. sausio 11 d., 3 psl.).

Kiekvienam komunistus pažįstančiam žmogui aiš
ku,-kuriais sumetimais okupantas leidžia Maironį, Vaiž
gantą ir Žitkų. Įdomu ir tai, kad Kazakevičius duoda 
“griekų atleidimą” kiekvienam, kuris “dorai nori pa-' 
tarnauti naują gyvenimą kuriančiam lietuviui”. Kas do
ra, ar nedora, sprendžia, aišku, ne dorai gyvenantis 
žmogus, bet Kazakevičius. Visi žinome, kaip į “litera
tūrinę garbę” Sovietų Sąjungoje eina Aleksandras Sol- 
ženicinas, Medvedevai, Siniavskiai ir kiti. Kad okupan
tas pajėgia užmiršti praeities klaidas, lietuviai žino. Sa
vo laiku Mikuckis bizūnu kapojo Kaune suimtus komu
nistus, o šiandien jis buvo įleistas į ‘‘tarybinę” Lietuvą. 
Tiktai ne dorai gyventi ir ne lyriką leisti, bet rusų nepa
siekiamus ir Lietuvos laisve susirūpinusius savo tautie
čius niekinti.

Nieko naujo nesukūrė ir

kus dalykus” ir “...vadino jį anti
kristu, išdidžiu ir patvirkusių 
Romos kunigu, plėšiku bei lu
piku...” “Atvirai ir aiškiai Vik
lifas rašė ir mokė prieš vienuo
lius, prieš jų tingų ir patogų 
gyvenimą... Didžiausią dėmesį 
Viklifas kreipė į šventąjį Raš
tą ir reikalavo, kad jis būtų 
žmonių rankose... Dvasininkijos 
pirmoji pareiga yra supažindinti 
tikinčiuosius su šventojo Rašto 
prasme, ’...nes tai yra gyvenimo 
knyga, Kristaus tikėjimas; pil
na tiesa ir neklystantis įstaty
mas...” (19—-20 psl.).

Už tokias “erezijas” Viklifą 
1377 metais bažnytinė valdžia 
prakeikė, nes, popiežiaus Griga
liaus žodžiais, Viklifas; “..aš sa
vo širdies purvino kanalo vemia 

Nieko naujo nesukūrė ir Lietuvon parvažiavęs Dr. baisiomis ir prakeiktomis erezi- 
Margeris. Margerio “šliuptarniai” dar ir šiandien tebe- p01?15’ _kur^)S s311 atnešti, baž- 
guli Chicagos rūsyje, okupantas jų neįsileidžia. Sliup-j ^19 
tarmus okupantas apibalvonino ir išleido kitu vardu. Į Jono Viklifo idėjos, jo raštu 
Panašiai buvo apibalvoninti ir kiti Dr. Margerio raši- pavidale pateko į Čekiją. ...kur 
niai. Senam daktarui leista tiktai šitokia “lyrika”: Kai buvo stipriai išvystytas patrio- 
Vilnių pasiekia komunistus kritikuojantis Naujienų nu- nenoras svetimos dyasi- 
meris, tai daktaras pakviečiamas, jam tas numeris pa- ninkijos, o šventojo Rašto mei

lė vis augo ir “Tauta buvo nu-
Įrodomas ir įsakoma rašyti atsakymą. Jam griežčiausiai sistačiusi prieš demoralizuotą 

buvo išleisti Maironio uždrausta aprašyti tą gimtinį kaimą, į'kurį Margeris dvasininkiją ir... kiekvieno če
ko' širdies gilumoje buvo noras

A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

GRIMZTANTI SALA SU 
KYŠANČLAIS BOKŠTAIS
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Pirmiausia B. lą karietą nustūmė į pa

talpos vidurį, kad jam neklidytų darbo, 
statant garažo sienas. Besišvaistant su ga
ražo sienojais, lentomis, jis vis užkliūda
vo už tos nelaimingos buvusio kažkokio 
pusponio karietos. Sugalvojo pagaliau tuo 
griozdu atsikratyti. Kam ji bereikalinga! 
Juk čia turės stovėti jo automobiliai, gal ir 
sunkvežimis. Ilgai nelaukęs jis tą karietą 
sudaužė, išnarstė ir išmetė ją gabalais prie 
šiukšlių dėžių.

Stipri buvo senoji karieta. Kai ją B. 
čiaužė, net sienos drebėjo. Taigi, jis taip 
godžiai ieškodamas tų lobių, pats savo 
rankomis sudaužė patį vertingiausią tuo
se namuose buvusį lobį — tą antikinę ka
rietą. Tokių retenybių muziejininkai ieš
kojo su žiburiu. Būtų gerą pinigą už ją ga
vęs, bet jis pats nuo tos laimės nusisuko.

Zaikuvicnė ir namus pardavusi vis dar 
juose su dukra gyveno įr jam už butą gerai 
mokėjo. Bet tikrai ji bus blogai padarius 
neišsikraustydama iŠ tų nelaimingųjų na
mų. Jos duktė, jau spėjus išaugti ir išsi
mokslinti, buvo sveika, graži mergaitė ir 
■kažkur vidurmiestyje buvo gavusi gerą 
darbą raštinėje. Nereikėjo gautąjį kapita
lą už namus mažinti. Bet staiga vieną die
ną nei iš šio nei iš to ėmė jai skaudėti ran

ką. Ne tik skaudėjo, bet ir ištino. Jos mo
tina buvo šykštoka, nesiuntė jos pas gydy
toją. Kai mergaitė ir dirbti nebegalėjo, 
tai vis gydė naminėmis žolėmis. Kai tas iš
tinimas užtruko ilgai ir reikėjo pradėti gy
venti iš už namus gautą kapitalą, o mote
rys ėmė gązdinti, jog tai tikriausiai jai bus 
prisimetęs vėžys, mergaitė vieną dieną pa
sibeldė į gydytojo duris. Gal tas gydyto
jas savo profesijoje buvo ir nusimanantis 
žmogus, bet jo būta ligonių atžvilgiu tikro 
storžievio. Jis apžiūrėjęs ją paaiškina, jog 
ji ne į tas duris pataikiusi. Jis nieko nega
lįs padėti — jai reikėjo eiti tiesiai pas gra- 
boriu.

Praradusi vilti gyventi, mergaitė grau
žėsi, nyko. Jau ir motina verkdama neži
nojo nei ko griebtis. Ir taip jai tos nevilties 
metu, viena sena moteris, laikraščiuose 
skaičiusi skelbimą, papasakojo, jog Mek
sikoje esąs toks stebuklingas gydytojas in
dėnas, kuris visus gydo ir pagydo.

Susirado to stebuklingo gydytojo vietą 
ir adresą, ir ten jauna mergaitė su savo iš
tinusia ranka nuskubėjo. Atradus tuos na
mus, ji su drebančia širdimi pasibeldė į 
duris. Ją -pasitiko slaugė. Mergaitė pa
klausė, ar gydytojas namuose ir ar jis gali 
ją išgydyti nuo vėžio. Slaugė tik nusišyp
sojo paaiškindama: esą, daktaras ją greit 
išgydysiąs. Ji pati sirgusi tuo baisiuoju vė
žiu ir daktaras ją išgydęs. Už tai dabar 
pas ji iš dėkingumo veltui kaip slaugė pa
tarnaujanti. . _

Daktaras pasirodė malonus, paslaugus,

paguodė /odžiu ir užtikrino, kad tikrai ją 
pagydysiąs. Slaugė atnešė vaistažolių ar
batos. dar su kažkokia mostinii ištrynė ir 
leido kambaryje prisnūsti. Numigusi mer
ga tiė pasijuto sveika. Ranka nebegėlė ir 
sutinimas atsileidęs. Daktaras ją išleisda
mas Į namus pasakė, jog liga biaurL gali 
kartais ir pasikartoti. Bet esą nereikia dėl 
to nusiminti, galėsianti vėl atvažiuoti, ar
ba galima atsiųsti pinigų ir jai vaistai bū
sią prisiųsti. z

Grižo i namus linksma ir motinai bei 
kitiems pasakojo apie tą daktarą indėną ir 
stebuklingą išgijimą. Viena, ko ji pagei
davo tai, kad motina nebegyventų tuose 
nelaiminguose namuose, o kur nors nuoša
liai pirktų namelį. Motina pritarė, bet na
mų pirkti neskubėjo. Po kelių dienų jos 
ranka vėl ėmė gelti ir tinti. Vėl pas tą dak
tarą, ir vėl sutinimas atsileido. Bet tik lai
kinai. Tas gydymas, žinoma, baigėsi greita 
mirtimi...

Prie tų, tariamai ndahningų namų, 
atidžiai juos apžvelgdamas, aš praleidau 
net keletą minučių. Buvau užėjęs ir į kitą 
namo pusę, — į tą mažąją gatvelę, kur ka
daise stovėjo tas medinis pastatas, skirtas 
to pusponio karietai ir arkliams pastaty
ti. Mačiau ir jo vieloje B. pastatytą garažą 
automobiliams laikyti. Tikrai jis didelis, 
ir jame lengvai gali tilpti bent keturi auto
mobiliai. Reikia ta proga pastebėti, jog 
atidaus apžiūrėjimo niekas man netrukdė 
Niekas gatvėje nė apie namus nevaikščio
jo. Nesidarinėjo nė tų namų plačiosios

popiežiaus dvarą, nes jis norė
jo muš išžudyti. Mes taip pat, 
žinojome, kad jis savo rūmuose 
rengia mums geležinius pančius 
ir kitus kankinimo įrankius, pa
našiai, kaip tai padarė popiežius 
Urbonas VI su mūsų pirmata- 
kais”. (9 psl.).

Popiežius Grigalius XII tuos 
pabėgėlius kardinolus prakeikė, 
o šie prakeiktieji, iš savo pusės 
prakeikė patį popiežių:

“Prakeikimas Grigaliui, pik- 
tadėjui, girtuokliui, kraujo žmo
gui, baisiam plėšikui, schizma
tikui, eretikui, antikristo pirm-' 
takui! Prakeikimas jam I Jis at
sisėdo apaštalų soste, kaip va-" 
gis, kad uždegtų Dievo rūmus: 
iš visų keturių pusiu ir sugriau
tų juos... Bet mes tam blogiui 
padarysime galą, mes atidengsi
me tautoms akis ir joms parody
sime, kad popiežiai yra nepaso
tinami ir žiaurūs apsimetėliai, 
kurie Dievo vardu begėdiškai 
juokiasi iš žmonių ir siekia su
tvirtinti savo galią, neprileis- 
dami prie šviesos ir mokslo. Tu," 
Grigaliau! Ales atidengsime vi-’ 
sas tavo klaidas ir tavo nepaso
tinamą bei šlykščią meilę su tik
ra seserimi”. (9 psl.).

vnnas.

“Reikėjo net dviejų tokių su
važiavimų. Vienas Pizoje 1409 
metais, kitas Konstancoje 1414 
—1418 metais... Su tais dviem 
suvažiavimais glaudžiai rišasi 
Jono Huso likimas”. (45 psl.).

Svarbiausias ir reikšmingiau
sias buvo'Konstancos suvažiavi
mas, kuriame Jonas Husas, kaip 
eretikas, buvo areštuotas (į tą 
suvažiavimą J. Husas, tikėda
masis, kad bus jam ten leista 
pasiaiškinti ir įrodyti, kad nieko 
priešingo jis savo rastuose ir 
pamoksluose krikščioniškajam 
tikėjimui nėra skelbęs ir turė
damas karaliaus Zigmanto as
meninį rasta, garantuojantį jam 
saugumą ir laisvę, pats savano
riškai atvyko) , įkalintas, nuteis
tas mirti ir, dvasiškiems digni
toriams dalyvaujant, sudegintas 
ant laužo. k
/Tas suvažiavimas pats save 
pasivadino “šventuoju suvažia
vimu”. Pažiūrėkime to suvažia
vimo dalyvių sudėtį:

“Iš visų viduramžių bažnyti
nių suvažiavimų, Konstancos su
važiavimas buvo labiausiai bliz
gantis ir didingas bei svarbus.

t<T1 . ........ . J ji susirinko žymiausieji Euro-Panasiai popiežiai keike vie-. - •... T ., . . ... pos žmones, kad dalyvautu panas kitą, mesdami baisius keiks- .. . . Lu-x- -L. . , , . , . 1 sitarimuose pašalinti khutis, kūmus, kaip antai: eretike, velnio .. . , ,. / . -_ . , , nės trukdė kataliku baznycMH.sunau, vagie, despote, suvedzio-iT ,. , _. : _, . . . 7 „ Labiausiai visus interesavo po-tojau ir kt. . .. -- w ___ ..m , • • v v .. , j, piezių schizmą . (1U7 psl.).Tokioje bažnytinėje atmosfe-;
roję Čekijoje darbavosi kum- (Bus daugiau)

durys ir niekas nesidairė pro langus. 
Jei ne langų lengvos užuolaidos, prie 
namo pamatų žydinčių gėlių lysvės, i 
galėtumei manyti, jog jie tušti, negyve
nami ir palikti Įsigyvenusioms, nelaimes 
nešančioms dvasioms.

Palikdamas juos pagalvojau, kaip į 
kartais susipynusių įvykių atsitiktinumų 
dėka susikuria paslaptingos istorijos apie 
nelaimes nešančias dvasias, kurios gali at
rodyti baisesnės ir už pačią giltinę.

Tos rudenėjančios dienos, kai aš kly
dinėjau po AVestsaidės lietuvių kolonijos 
gatves, pasitaikė giedrios. Jų ir temperatū
ra tebebuvo vasariškai karšta, siekianti 
net virš devyniasdešimt laipsnių. Nors ir • 
lėtai žingsniuojant, kakta vis rasojo pra
kaito lašais. Grįždamas nuo tų tariamai 
nelaimingų namų Oakley gatve pajutau 
stiprų troškulį. Prie Oakley ir Dvidešimt j 
trečiosios gatvės sankryžos pastebėjau 
krautuvės iškabą. Pravėriau duris, ir iš6 
apstulbimo išsiplėtė mano akys. Už par
davėjų baro prie kasos registerio radau 
stovinti man gerai pažįstamą agronomą 
Vaclovą Taliai - Kelpšą. Mudu abu esame , 
laukuviškiai. Tas netikėtas susitikimas 
Westsaidcs lietuvių kolonijoje mane tiek 
paveikė, kad sukėlė ir pačios Laukuvos 
tokius ryškius vaizdus, lyg matyčiau juos 
ekrano juostoje.

Rodos, ir matau lą iš akmenų statytą 
kryžiaus formos bažnyčią, su dviem rau-" 
donais bokštais priekyje ir perskilusia mū-1 
ro siena nuo pat lubų iki pamatų. Aukš-i

tai iškeltas, išpiltas šventorius $u akmeni
ne tvora ir tais mūro vartais į rinką, kurie 
savo orginalumn stebindavo turistus ir se
novės tyrinėtojus. To šventoriaus pakraš
čiais augo storos šimtametės gobos, kurių 
viršūnėse kuosos turėjo susikrovę sau liz
dus. Už tų vartų didelė, plati, pailgos for
mos rinka. Visais jos pakraščiais išsirikia
vę mediniai namukai. Nepriklausomos Lie
tuvos laikmečiu tas vaizdas žymiai buvo 
pagražėjęs. Arti šventoriaus imvnsao .šuli
nio vietoje žaliavo Lietuvos Nepriklauso
mybės ir Vilniaus ąžuolėliai. Visi rinkos 
pakraščiai buvo apsodinti vešliai augan
čiais medeliais. Ir šiaudiniai namą stogai 
buvo pradingę, o jų vietoje raudonavo jau 
nudažytos skiedros. Ir pati rinka jau buvo 
išgrįsta. Tad nors ir nedidelis tas mūsų 
miestelis, nors tik apie tūkstantį teturėjo 
gyventojų, bet patraukliai atrodė kiek
vieno praeivio .akiai.

(Bus daugiau)

Skaitykite, ir platinkite *
Dienraštį
*NAim e n a r

Jos visad rašė
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•s ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

tijoje iki šiol kasmet apie 500 
vaikų iki 15 metų amžiaus mirs 
ta leukemija, kitaip “kraujo 
vėžiu” vadinama.

Kas yra leukemija? Ją atra
do dr. 
metais, 
kraujas
milimetre turi nuo 5 iki 9 tūks
tančių bailųjį] ir nuo 4 iki 5 
milijonų raudonųjų celių, tai 
leukemija susirgus baltųjų ce
lių padaugėja iki 500,000 ir jos 
išsigimsta ir nebegali atlikti sa 
vo pareigų, o jų pareigos yra 
saugoti sveikatą, L y. būti krau 
jo sveikatos policistais. Leu
kemija dalinasi į greitąją ir 
lėtąją. Greitoji maždaug po 
6 savaičių baigiasi mirtimi.

Anglijoje dabar sėkmingai 
gydoma lenkemija per dvi die
nas ligoniui įšvirkštimais nai
kinant sergančias baltąsias ce
les pakartojant tol, kol leuke- 
minių celių nebelieka. Ir iš 
klinikos atleidus pacientui dar 
kuri laiką įšvirkštimai daromi 
ambulatorijoje.

Miunchene ir Ulme Voki# 
tijoje leukemija sergančiojo 
kraujas išleidžiamas iŠ gyslų ir 
perleidžiamas radioaktyviais 
spinduliais ir tai atlikus krau
jas vėl gražinamas j arterijas.

Rudolf Virchow 1945 
Kai sveiko žmogaus 
viename kubiniame

— Šeimos pastovumas — gy
dytojo ir dvasiškio už reikia
mų d^rbų griebimasis, — 338 
Alvudo radijo paskaita šį ket
virtadienį, sausio 13 d., 11 v. 
r. Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj.

informacijų di
Drews.
Kainų Komisija 
atlyginimus iki

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 ‘
OFISO VALANDOS:

y Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—T vai., 
aątrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

■ ir'šėštad. tiktai susitarus.

GRADFNSKAS
NET 150 DOL.

K
Į

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EiSIN - EISINAS
t AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

; GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
' .6132 So. Kedzie Ave., WA 5-26701.

Valandos pagal susitarimą. Jer neat- 
siliepiaį skambinti MI 3-0001. t'

MOKĖSITE DABAR 
IŠPARDAVIMO METU 

2512 W. 47 ST. — PR 6-19Y8 
LIETUVI, EIK PAS LIETUV]!

!

Miesto ligoninės 
vėl kelia kainas

Pasinaudodamos Federal. 
Kainų Komisijos naujaisiais 
nuostatais Chicagos ligoninės 
rengiasi vėl kelti kainas. Pa
kėlimai numatomi nuo 2 iki 10 
nuošimčių, bet daugiausiai iki 
6%, praneša Chicagos Ligoni
nių Tarybos 
rektorius Tom

Daktarams 
leidusi kelti 
2.5%.

Holy Family ligoninė savo 
kainas jau praeitą ketvirtadie
nį pakėlė apie 10 nuošimčių. 
Pusiau privataus kambario 
kaina iš $53 pakilo iki $58 die
nai, privataus — iš $58 iki $63. 
Wesley Memorial ligoninė sa
vo kainas pakėlė septyniais do
leriais dienai. Apskrities ligo
ninė paskelbė, kad greitu lai
ku ji savo bendras ratas pa
keisianti iš $110 iki $116 die
nai. .. Drews sako, kad pra
eito liepos mėnesio kainos Chi 
cagos srities ligoninėse už vidų 
tinišką privatų kambarį buvę 
$69.60 dienai. Naujas pakėli
mas galįs būti tarp $5 ir $6. 
Kambario ra tos apmoka bend
rus slaugymo patarnavimus, 
kambarį ir maistą.

— Jaunimo Kongreso ruo
šos eigoje yra steigiami Jauni
mo Metų komitetai įvairiuose 
miestuose ir apylinkėse. Iki 
šiol yra įsteigti šiose vietovėse: 
So. Bostone — pirm. Marius 
Žiaugra, Brighton parke — 
pirm. Lydia Jadviršytė, Keno
sha, Wis. — pirm. Indrė Bau
žaitė, Lemont, Ill. — pirm. 
Edis Umhrazas, New Jersey — 
pirm. Antanas Rygelis, Omaha, 
Nebr. — pirm. Petras Jonyka, 
Rochester, NY — pirm. Alek
sandras Gečas ir Los Angeles, 
Galif. — pirm. Juozas Venc
kus. Jaunimo kongreso būsti
nė yra 5620 So. Claremont Ave. 
Chicago, I1L 60636. Tel. 737 - 
3300. Ji yra atdara pirmadie
niais, '.trečiadieniais ir penkta
dieniais 5 — 9 vai. vak.

tinių minėjime sausio 16 dieną 
3 vaL skaitys paskaitą “Prela
tas Mykolas Krupavičius Die
vo ir Tėvynės tarnyboje”. Mi
nėjimas įvyks Marquette Par
ko lietuvių parapijos salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

■ * f

— Kazys Vaitkevičius, Nau
jienų spaustuvės vedėjas, nors 
ir atšventęs 65 metų amžiaus 
sukaktį, yra labai sumanus sa
vo darbo srities žinovas. Su
griuvus švenčių metu Naujie
nų spausdinimo mašinai, bu
vo iškviesti įvairūs specialistai 
— mechanikai, bet tik K, Vait
kevičius nustatė “preso ligos 
diagnozę”, mašinų sutaisė ir ji 
vėl toliau spausdina Naujienas.

f

— Šių metų sausio 23 d. 
3 vaL 30 min. yra ruošiamas a. 
a. prel. M. Krupavičiaus viene- 
rių mirties metų minėjimas. Ja
me kalbės prel. J. Balkūnas. 
Minėjimas bus Kultūros Židi
nyje — 361 Highland Blvd., 
Brooklyne, kurį ruošia krikš
čionių demokratų Npw Yorko 
skvrius. Visi (New Yorko ir w )
apylinkių lietuviai yra malo
niai kviečiami dalyvauti.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoj“ 
gražiausios gėlės ir vainikai axrtxs- 

jdu papuošimai xr 
kapazns gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENT/?;
5523 Sa. Harlem Ave. — Seoližu

IGUžAUSKŲj
GELSS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA.
2443 WEST 63rd STREET 

T»l«fon*i: PR «4833 Ir PR 8-0B34
! JPILKITE JAV TAUPYMO BONUS

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street |
Teki.: GRovehill 6-234S-S

1410 So. 50th Ave., Cicero |
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAi

i- " DR. A; JENKINS
i ę> GYDYTOJAS IR ČH1RŪ.RGĄS
■ ‘ 3844' WEST 63rd STREET

. - /OFISO VALANDOS:
><i’;Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—43 vai 

.. .^-.Treč. -ir šeštad. ųždaryta^
Ofiso tek: Portsmouth, 7-6000 ■ 
Rezid: telef;. GArden 3-7278 -

Ofiso tek: HE-4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-980) •

s ~ L MESKAUSKAS
. . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X VIDAUS UGŲ SPEC. ' - - 
2454 WEST 71st STREET, - 

VALANDOS:' "Pirmad., antrad., ket-
X ; virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 

7 vak popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
'dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 

".susitarus. ’ v
Trečiadieniais uždaryta. :

J \ DPTOMETRISTĄS! < 
KALBA lietuviškai

Uit W. 71st Sf. — TeL 737^5149
* Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

-» . f: > ; ‘>;<rcontact j^nses’',
. ,7al. pagal susi tarinį Uždaryta treč

DR. IEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

- PROSTATOS CHIRURGIJA
... 2656 WEST 63rd STREET
, VaL: antrad. nuo 1—4 oo pietų, 

ketvirtad. nuo 5—T,, vai. vak
Ofiso telef.: 776-2380

Naujas rez. telef.: 448-5545

Leidimai — .—ilna apurauda 
ZKA1A KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

r: r- Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

■Tefc? FRonfier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kO. A. M.

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
į dienio iki penktadienio 11—12 
; vai. ryto. — šeštadieni ir sek- 

vaL
vai. ryto. — Šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto. . . .-

Tel.: HEmlock 4-2413 
7’j? So. MAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. ILL. *^o29

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7Ut .St.
Tai.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniai^ 

uždaryta.
Rax. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

F^ndri praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofitai: 2652 WEST 59th STREET 

Tolu PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad 
I7 penkt. 2-4 hr £8 vai. vak. Seštadie- 
aiaif 2-4 vai. po pietų rr kitu laiku 

Daval gusifarima

V. Tumascnis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tel<w» Glbson 8-6195 

Priima ligcntos pagal susitarimą Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P,
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir t. t

1150 W.«t 63rd Sf, Chicapo, III. 60629 
Telef.: PRo«p*ct 63084

Čikagoj 1971 metais 
nužudyta 825 žmonės

Chicages policijos departa
mento statistika rodo, kad ką 
tik praėjusiais 1971 metais bu
vo nužudyti 825 žmonės, pusė 
iš jų šaunamais ginklais. New 
Yorke 1971 metais nužudyti 
1625 žmonės.

Čikaga 
ginklahis

— Algirdo Kasiulaičio studi
ja “Komunizmo grėsmė emi
gracijos kryžkelėje” yra gauna
ma Naujienose. Joje nagrinė
jami bendradarbiavimo su so
vietais ir santykiavimo su tau
ta klausimai; taip pat iškelia
ma išeivijos atsakomybė vals
tybei, tautai ir ateičiai. Studi
ja yra 24 psl., parduodama po 
1 dol.

— In:. Pranas Razgaitis, sve
čias iš CIevelando, Prel. My
kolo Krupavičiaus mirties me

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadieni, 
sausio 12 d., 8:00 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Po susirin
kimo bus vaišės.

B. Že mg u lis

— Chicagos Lietuvių Našlių, Našlįu- 
kiy klubo metinis susirinkimas nyks 
penktadieni, sausio 14 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje, 2417 West 43rd St. 
Nariai ir. narės prašomi gausiai daly
vauti, nes turėsime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

M. Ųrbelis

turi gana griežtus 
drausti įstatymus, 

tačiau čia bet .kas gali ginklą 
užsisakyti arba užsimesto nuva
žiavęs nusipirkti. Tad ko to
kie įstatymai verti?

Praeitais metais Čikagoje 
nuo ugnies žuvo 199 žmonės; 
užpraeitais metais 135. Trafi- 
ko nelaimių su žmonių auko
mis Cook apskrityje pernai 
buvo apie 20 nuošimčių ma
žiau kaip užpernai, tai yra iš 
(5-18 nukrito iki 516. Pačiame 
Čikagos mieste automobiliais 
užmušta 230 (1970 metais 319).

’’NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARSO tMOGAUŠ 

DRAIKAS IR BIČIULIS

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriant rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai Ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., 
nuoja 6 doL

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lretuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičfąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės I Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au> 
r on aus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos fengvu, gražiu stiliumi.

V. Maaūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL, $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie Išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus.' Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ji>r 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pteperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl.. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST< CHICAGO, ILL. ė0608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu fr pridedant 
čekj ar piniginę perlaidą. /

vių
Čia

sukeltu mitu miglose apie 
3 del. ‘
408 psl., kaina 5 dol. Ap
plies bolševikus ir jos na-

Sibiro tremtinės atsi-

gerinusiems garsiosios 
kietais viršeliais, kai-

" ,

A. t A. _VYTAUTUI N0V1KUI
-fX'" r 'mirus, .
Jo tėveliams, seserims ir giminėms reiškia
me mūsų gilią užuojautų.

S. ir K. Juškėnų šeimos

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
i-nnHiHTnmjiiiir.nmifnnimnnwiiifniiiliii iminwim— inwiwvM»mmmtoi«wuuAmst3£g
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
.4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: TArte 7-1741 -1742 '
į • '• */ ■ ■' *'■

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

’ NARIAI:

ANTANAS M. PHILLIPS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 
IR NAKTf

MONICA REINART
Gyv. 9620 So. Massasoit Ave., Oak Lawn, III.

Mirė 1972 mėtų sausio 10 fieną, 9:05 vai. ryto, sulaukusi senatvės. 
' Gimusi Lietuvoje.

Amerikoj^ išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Lucille Britt, žentas Ellsworth, anūkė Caro

lyn, sesuo Stephanie Duda ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street. >
Ketvirtadienį, sausio 12 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima is ko 

" plyčios i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Monica Reinart giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkė, sesuo.

__

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

Chicagos
Lietavię 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-340]

4

AGNĖS RAUDIS - MATUTYTĖ 
Pagal pirmą vyrą Yanas 

Gyv. 3246 W. Marquette Rd.
Mirė 1972 m. sausio mėn. 10 dieną, 11:20 vai. vak., sulaukusi 81 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Šiaulių aps., Tryškių vaL Kairiškių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 65 metus. >
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, sūnus Stanley Yanas, marti Bernice, 

Velionė buvo motina mirusios Bernice Brousi!; 3 anūkai — Patrice 
Frank. Barney Brousil ir Georgia Stabosz, 4 proanūkai — John, Tho
mas, Timothy ir Tamara Stabosz, sesuo Petronėlė Mosgers. . Velionė 
buvo sesuo mirusios Julia Balsis. Taip pat paliko pusbrolio žmona 
Barbara Slemon, sesers duktė Stella Gcdart, seserų sūnūs — Bruno 
Balsis ir Thomas Mosgers 5U šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Trečiadienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Lack (Lackawiczj 
koplyčioje, 2424 W. 69 Street.

Penktadienį, sausio 14 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o pc gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a a. Agnes Raudis giminės, draugai ir pažįstami puoSirdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. RE 7-1213.
;įL.IT Ll jĮĮĮj

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLymptc 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANLCA AVE.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 974-4410

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-19)1

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2229 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
^nuth Holland. Dlmoio
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ALFONSAS NAKAS

PASTABOS APIE DEŠIMTĄJĮ “VARPĄ
Imu j rankas Varpo dešimtą 

numerj ’r lyginu jį su devintuo
ju. Viršelis abiejų tas pats, tik 
9-jo balta-auksinė-vyšniava spal
vos dešimtajam pakeistas į gels
vą — šviesiai raudoną — juodą; 
tik Nr. 9 paženklintas 1969 (me
tais), o Nr. 10 — viršum vie
nas kito surašytais 1970/1971. 
Viršelį ir titulinį puslapį at
vertęs, randu tą patį redaktorių 
— Antaną Kučį. tą patį adminis
tratorių — Titą Briškaitį, tą pa
tį leidėją — Varpininkų Filiste
rių Draugiją. Lyginu vieno nu
merio 19-kos bendradarbių pa- 

jvardes su kito numerio 15-ka ir 
randu, jog astuoni yra abiejuo
se tie patys. Tuomet patikrinu 

-numeruotų puslapių skaičių — 
abiejų turima po 220. Tas pats 
1000 egz. tiražas, toje pačioje M. 
Morkūno spaustuvėje spausta.

Devintąjį numerį padėję į ša
lį (jį prieš porą metų šiame dien- 

□raštyje panagrinėjau). perbėki
me per ilgai, ilgai laukto dešim- 

. tojo turinį,, čia subyrėjusį į 39 
pavadinimus. Perbėkime per 
tuos raštus, apie kuriuos yra 
kas pasakyti.

Redaktoriaus A. Kučio veda- 
-masis (jei taip galima pavadin
ti pirmąjį metraščio straipsni) 

„^Neslėpkime didžiojo rūpesčio”

AR MĖGSTI DAINUOTI?
AR PAŽĮSTI GAIDAS?

ĮSIJU
Į BALSINGA CHORĄ PRIE

♦ Gauk pilną Unijos nustatytą atlyginimą!
♦ Pasinaudok NEMOKAMU Operos lavinimu!
♦ Pasirodyk su Tarptautinėmis žvaigždėmis!

Patyrimas nėra reikalingas.
BALSU TIKRINIMAS ĮVYKS:t z *

RŪMUOSE, The Crest kambaryje.

Trečiadienį, vasario 2 d. 6:30 — 9:30 vai. vak.
KetrirtadicnĮ. vasario 3 d. 6:30 — 9:30 vai. vak.
Penktadienį, vasa rio 4 d. 6:30 — 9:30 vai. vak.
šeštadienį. vasario 5 d. 2:00 — 5:00 vai. vak.
Pirmadienį, vasario 7 d. 6:30 — 9:30 vai. vak.
Antradienį, vasario 8 d. 6:30 — 9:30 vai. vak.

OPEROS
20 NORTH WACKER DRIVE, CHICAGO, ILL. 60606

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * Tel. WA 5-2787 

Didelis paslrlnkimtt Įvilrlę prekiy.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI,

J. AUGUSTAITIS -

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina S1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano <a 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- jS 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- ?< 
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo v 
laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- S 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą. «
J. Augustaičio knygų galima gauti "Naujienose” darbo valandomis.
Kas negali užeiti j “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki ?! 
arba Money Orderį* pridedant <20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: «

NAUJIENOS S
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knyga pasiųsime. j

Visas informacijas teikia Mr. Overton 
' TEL. 346-6111

... .... .. III IIMBM—1

I SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60621 — Tai. WA 5-27S7
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,
I maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS
• . ~ - ------ --------- - - ---------_ - - .

J MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
■ 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

> ...------ . - ____________ -*

aštrokai paliečia mūsų kairiuo
sius intelektualus, mokslo ir kū-1 
rybos smpoziumą (įvykusį 1969- 
jų gale), studijų Vilniaus uni-j 
versitete laisviesiems lietuviams 
(ne)galimumą. Rašo, sakau, aš
trokai, bet kultūringai ir atrodo, j 
faktų neklastodamas. Manau, 
kad J. Kučio straipsnis sulauks i 
polemikos Metmenyse ir Akira
čiuose. ;

Dr. Kazys Karvelis, straips- ■ 
nyje ‘‘Vakaru įtaka okupuotoje 
Lietuvoje ", remdamasis eile ci
tatų iš tenykščius spaudos, pa-i 
rodo, kaip tenai domimasi V aka-j 
rų pasaulio moksliniais bei kpl- į 
tūriniais laimėjimais. Įtikina, I 
kad. nors "didžiojo brolio” se
kami ir cenzūruojami, lietuviai i 
mokslininkai bei kultūrininkai j 
stengiasi kuo daugiau sužinoti Į 
apie laisvąjį pasauli ir kuo dau
giau pasimokyti. Kaip visada, 
dr. K. Karvelio straipsnį skai
tydamas jauti, kad jis žino, ką 
kalba. Gaila, kad šis straipsnis 
palyginti labai trumpas, vos apie 
S puslapiai teksto, tad autoriaus 
nėra kaip reikiant įsibėgėta.

“Lietuvių politinės ideologijos 
naujų idėjų šviesoje” -— ilges
nis, apie 18 pusi., penkių auto
rių darbas. Tai 1970 m. birže
lio 27 d. Union Pier vasarvie-

Pasikalbėjimas tarp Egipto karalienės Kleopatros ir Amerikos prezidento Ben Franklin. Nors 
įie negyveno tame pat šimtmetyje, tekiais pasikalbėjimais bus pagrįsta nauja televizijos progra
ma: "Meeting of Minos'', šioje nuotraukoje "Kleopatra" yra Yayne Meadows, o jos vyras Steve 

Alien vaidina Frankliną.

tėję įvykusio Varpo skaitytojų 
simpoziumo rezultatas, čia pra
byla moderatorius A. Kučys, 
tautininkų atstovas Jonas .Jur
kūnas, liaudininkų — Jonas Dau
gėla, santariečių — Mykolas 
Drunga ir frontininkų^-— Stasys 
Rudys. Pats trumpiausias, ne- 
užimąs nė pilnų dviejų puslapių 
ir pats įdomiausias čia yra My
kolo Drungos pareiškimas, ku
rio pradžioje jis taikliai nuvaini
kuoja kai kurių kitų kalbėtojų 
teigimus ir pabaigoje labai tei
singai, jog senosios mūsų ideo
loginės grupės dabar yra hiber- 
nacijos stovyje, tačiau laisvoje 
Lietuvoje vėl bus pažadintos. Ne
paisant kai kurių korektūros 
klaidų, vis dėlto Stasio Rudžio 
rašinys - - “Patys būdami ko
munistinio totalizmo aukomis, 
jo pavyzdžių mums ieškoti ne
reikia” — per daug jau akis ba
do.

Vandos Sruogienės “Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas” yra tik 
1969 m. lapkričio 26-30 dienomis 
Čikagoje įvykusio simpozimo ko
respondencija. Surašyta visa 
darbotvarkė ir duoti tik labai 
abstraktūs komentarai. Ai, po 
dvejų metų! Juk tai jau - - is
torija. Reikia manyti, kad kai 
istorikė apie jį rašė, dar nieko 
istoriško nebuvo...

Dr. Prano Zundės “Ekonomi
kos mokslas sovietų Lietuvoje” 
— minimam mokslo simpoziu
me skaityta paskaita. Gerai pa
ruošta ir keturiolika šaltinių pa
remta. Manau, kad mūsų ekono
mistams tai labai Įdomus skaiti
nys. Eiliniam skaitytojui jis 
nuobodus. Tenebūna blogai su
prastas dėl tokio diletanto pasi
sakymo. Tikiu, kad šiame Var
pe minimas referatas yra vienas 
iš pačių rimčiausių ir reikalin
giausių straipsnių. Va, sekantis 
straipsnis, Antano Kučio “Su 
Raila apie didžiuosius klausi
mus”, tai jau man prie širdies. 
Čia man galėjo būti ir šimtas 
puslapių! Pristatydamas Bronio 
Railos paskutines dvi rinktinių 
straipsnių knygas (“Versmės ir 
verpetai” ir “Dialogas su lie
tuviais”), autorius paliečia ir 
visą gausią B. Railos publicisti
nę kūrybą, įvelia eilę kitų as
menų. duoda eilę citatų. Ne. ši
tas straipsnis nė trupučio nepa- 
senęs. Jis galėjo ir už metų, ir 
už dvejų nuo šiandien pasirody
ti. Apie B. Railą dabar daug kur 
rašoma. B. Raila dabar papuo
lęs į kryžminę ugnį po to, kai 
savo Dirvos publicistiką pats 
ėmė cenzūruoti ir minimuose 
straipsnių leidiniuose jau kai kur 
padarė esminių turinio pakeiti
mų.

Po dviejų (gerp) Vlado 
šlaito eilėraščių, seka Balio Pa- 
ramsko žiupsnelis šiltų prisimi
nimų apie Feliciją Bortkevičie- 
nę (“Humaniškumo idealiste”). 
Gaila permažai, pertrumpai, 
peratsargiai. Jonas Daugėla la
bai vykusiai, labai įtikinančiai 
pakalba apie religinio gyvenimo 
persekiojimą pavergtoje Lietu
voje (“Nuo Kražių iki Rugie
nio”). Po tik ką viso pasaulio 
pasipiktinimą sukėlusio kunigų 
nuteisimo, šis straipsnis ypatin
gai aktualus. Religijos perse
kiojimas yra viena pačių didžiau

sių bolševizmo nuodėmių. Ir vie
na pačių kvailiausių, kurios pa
sėkos neabejotinai į persekio
tojus bumerangu grįš.

Kaip žaibas tvyksteli “Iš E. 
Galvanausko atsiminimų”, J. 
Audėnui kadaise papasakotų po
ra epizodų, ir kai žaibas^ užgęs
ta, nes tik penki puslapiai. Tokių 
atsiminimų jei būtų ir dešimtį 
kartų daugiau — nenusibostų, 
bet, deja...

Dr. Algirdo Budreckio studi
ja “Venkime sofizmų visuomeni
niame darbe” kaip tik ir prime
na, jog kiekvįenam visuomeni
ninkui galima prisitaikyti net 
po kelius sofizmus. Juk visuo
menininkas tai savotiškas poli
tikas. Politikai gi visi sofistai, 
tad ir visi visuomeninninkai to
kie. Manau, kad dr. A, Budrec
kio duotais patarimais kaip tik 
ir pasinaudos kai kurie veikėjai, 
kurie per mažai sofizmų iki šiol 
naudojo.

Vyt. Alanto “Kelias į kūrybą”, 
kaip antraštė teisingai nusako, 
ir yra autoriaus samprotavimai 
apie kūrybą bei kūrėjus, štai po
ra visus padrąsinančių citatų: 
“...aš nesu tos nuomonės, kad 
‘dangiška ugnimi’ apdovanoti tik 
išrinktieji. Mano giliausiu įsiti
kinimu, kiekvienas Šveikas, nor
malus žmogus yra apdovanotas 
kūrybine galia, kitaip sakant, 
kiekvieno iš mūsų prigimtyje 
glūdi kūrybinė kibirkštėlė”. Ir: 
“Nesigilinant į plačius ir painius 
samprotavimus, reikia pasakyti, 
kad kelias Į kūrybą pirmon eilėn 
eina per darbą (pabraukta auto
riaus, A. N.)”.

Balys Auginąs pasireiškia tri
mis eilėraščiais ir dešimties pus
lapių humoreska “Ik mūsų stu
dentai maištavo”. Eilėraščiai 
man daug labiau patiko už humo
reską. Eilėraščiai, mat, moder
nūs, sunkiai suprantami, sunkiai 
suvokiami, tai ir negali iš jų šai
pytis. Bet jau humoreska tai la
bai primityvi, joje nei literatū
ros, nei humoro. Gaila jai skir
tų puslapių... Aldona Augustina. 
vičienė 1970 m. Varpo skaityto
jų suvažiavime kalbėjusi apie 
laisvės temomis rašiusius poe
tus. Ta grakšti, trumpa litera
tūriška prakalbėlė čia ir at
spausdinta (“Laisvė mūsų po
ezijoje”). Liudo Dovydėno pa
sakaitė “Karaliai ir bulvės” la
bai graži, liet, kaip ir daugelis 
šio Varpo deimančiukų, labai, 
labai trumpa.

Net 21 puslapį redaktorius pa
aukojęs “Mūsų literatūroje” sky
riui ir... beveik visus juos pats 
vienas prirašęs (tik vienas ra
šinėlis čia Ksavero Kauno). Tai 
kelių knygų, knygelių, žurnalų, 
brošiūrų recenzijos. .Beveik vis
kas, kas šiame skyriuje sudėta, 
manding, labai tiktų mėnraščiui 
Sėjai, bet nelabai tinka metraš
čiui Varpui. Pagaliau, ką gi 
bendro turi su literatūra publi
cistinės brošiūros, žurnalai, kun. 
Valadkos “l'ž laisvą lietuvį” ?

Metraštis nepaprastai puikiai 
iliustruotas net kelių iškilių dai
lininkų darbais: Br. Murino, J. 
Dagio. Z. Sodeikienės, E. Kepa- 
laitės ir E. Bildušienės. Taip 
pat yra keletas gerų fotonuo
traukų. Varpo iliustracijų gali 
pavydėti daugelis mūsų leidinių.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

DOUBLE
YOUR PRESENT INCOME!

Part time.
Earn $200 to $1,200 per mo.

Call 338-4549
Between 5—7 P. M.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

PHYSICIAN’S FAMILY
needs live in housekeeper. 5 day 
week? Own room. 3 children. Refe
rences. Good salary.. Some English 

necessary River Forest.
PR 1-7119

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

GERAI IŠDIRBTAS senas biznis lie
tuviu rajone. Cicero: geromis sąlygo

mis IŠNUOMOJAMA UŽEIGA. 
Teirautis tel. 652-5121.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai; Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

Viską į krūvą sudėjus tenka 
pasakyti, kad ir šitas dešimta
sis Varpas yra Įdomus, nors jį 
lyginant su paskutiniais dviem 
ar trim numeriais, gerokai tu
rinio atžvilgiu silpnesnis. Tru
putį per daug jau visur dešim

timis kartų skelbtų trumpų ak
tualijų ir permažai ilgų, bran
džių straipsnių, publicistinių stu
dijų. Linkėtina, kad sekantis 
Varpas išeitų 1972-siais metais. 
Linkėtina, kad redaktorius ne
paisytų puslapių skaičiaus ir at
siribotų nuo “smulkios žuvies”. 
Linkėtina, kad Varpas dar il
gam liktų rimtu, svariu varpi
ninkų metraščiu.

Metraščio kaina nepažymėta, 
bet žinau, kad kainuoja 3 dol. 
Detroite jį paskleidė valstiečių 
liaudininkų veikėjai. . Be abejo, 
jį galima gauti pas administra
torių Titą Briškaitį, kurios adre
sas yra 1214 N. 16 Avenue, 
Melrose Park, Illinois 60160.

Balfo Vajaus užbaigimas
Pagalbos rankos ištiesimas į 

nelaimę ar vargą patekusiam 
savo artimui yra įprastas ir ar
timas lietuvio širdžiai, nes ne
atsiras nei vieno iš mūsų, ku
ris pats nebūtų patyręs nepri
tekliaus. vargo, o gal net ir 
skaudžių nelaimių praeityje ar 
dabar. Lietuviai turime orga
nizuotą žmonių grupę, kuri 
tokį artimo šalpos darbą ‘nenu
ilstamai atlieka. Tai Balfaš.

š. m. sausio 16 d. Cicero 
Balfo 14—tas skyrius šv. Anta
no parapijos salėje 3 vai. p. p. 
ruošia Balfo vajaus užbaigimą. 
Cicero Skvriaus valdvba su 
pirm. O. Zailskiene priešaky
je stropiai dirba, kad vajaus 
užbaigimas pavyktų.

Cicero Balfo darbuotojų šei
ma tikisi, kad sulauks gausių

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemi — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMA IK NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W; Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA^

J. BACEVIČIUS -BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233— - —

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai* ir 

kitokį blankai.
x u —

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. v,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

. Telef. 434-4660 .

A. T VER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas.. •• 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic, 7-1941.v

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų.. Kai

nos nebrangios. ,
3518-24 W. 63rd Street Chicago’ «>• 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

E3

CALIFORNIA SUPER SERVįC^^
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

. tune-ups iri.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

. P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

svečių iš Čikagos ir kitų apy
linkių. Bfitų džiugu, jei >«t- 
vvktu ne tik nuolatiniai Balfo 
darbuotojai, rinkėjai, bet taip 
pat ir bičiuliai, rėmėjai, pri
jaučiantieji. Kviečiami visi,.

Minėtame vajaus užbaigimo 
parengime programa bus su
daryta iš 3 dalių: oficialioji 
dalis, meninė dalis ir kavutė. 
Meninę dalį ' atliks jaunimas. 
Prie įėjimo galima bus, kas no 
rėš įsigyti knygų. Pabaigai ga
lima bus padiskutuoti ar prie 
kavutės ir ponių keptų pyragų 
pasidalinti įspūdžiais. Tad ma
tysimės sausio'16 d. Šv. Antano 
parapijos salėje. G. V.

* Chicagos Medžiotojų * Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
metinį žvėrienos Balių sausio 22 
dieną, 7:30 vai. vak., Jaunimo 
centre, 5620 So. Claremont Ave. 
Programą išpildys Živilė Num- 
gaudaitė ir Liucija Buivydaitė - 
Ambrosienė. Gyos padidintas 
Ramonio orkestras. Įėjimas, šal
ta ir karšta vakarienė tik 6 dol. 
Rezervacijoms tel. 776-8688 arba 
247-1131. (Pr).

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE"

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, lama — Pardavimui

LAIMINGI NAMAI
ŠVIESUS 2 BUTŲ z 11 metų mūras, 

naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko.. S44.900.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
demus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu ■ šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. ■ $22,500.

8 KAMBARIŲ mūras, liuksus Įrengę 
ta virtuvė ir vonia, nauji karpetai, 
puošnus beismantas, garažas, arti par
kas. Priims rimta pasiūlymą.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000. .

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400. , - . .

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Modemf vonia... Naujas gazu 
šildymas. Garažas., Arti mūsų. — 
$19.000. ' • - - į -

. '4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 

- Aluminum langai. Prie Maria High 
—. $42.700. ■ -

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave-. RE '7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir paste 
gė.-centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ten .Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir' šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.'

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California-Avė.
, MAISTO KRAUTUVĖ ir . 2 būtai 

Brigktoh'Parke. M > > V ?
3 BUTAI fr' Tižmid patalpa' Mar- 

ąūete Parked- -
VALGYKLA su namų ir visai* iren 

gimaisL Judri vieta. s

SIMAITIS REALTY
' 2951 WEST 63 STREET ' 

436^7878 - \

APYNAUJIS 2-jų' butų -gražus mūr J 
oo 3 tnieg.* alumin, langai, karštų van
deniu Šiluma gazu 2-jųr autom, gara
žas. Grąžoje' vietoje prie parko. — 
$40,500.
į - 6’ KAMB. MŪS., moderni virtuvė ir 
vonia; alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke.' $21.500.

. APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. ■

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild, gazu,- mo
dernios vonios. Mūr,.. garažas. Mar
quette. Parke.-. S52.000; - 
= VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

- Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramontaj

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET' METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

NAUJIENAS
—BTŪMIttTB—-

Lieturi*i taipę) peria ir p*rtfa 
r props mm>o faktai per

NAUJIENAS
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNES., JANUARY 12, 1972




